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Anotace 

Práce se zabývá studiem moţností vyuţití magnetické modifikace montmorillonitu na 

adsorpci tří vybraných iontů těţkých kovů A, B a C z vodných roztoků a srovnáním adsorpční 

účinnosti původních forem montmorillonitu s formami modifikovanými. Experimenty byly 

uskutečněny s komerčně dostupným čistým montmorillonitem. První část práce je zaměřena 

na studium adsorpční účinnosti a adsorpce na jednotlivých formách montmorillonitu. Druhá 

část práce se zabývá sorpčními vlastnostmi vybraného modifikovaného montmorillonitu, 

především měřením sorpčních izoterm.   

Klíčová slova 

Fylosilikáty, modifikované fylosilikáty, adsorpce, těţké kovy, A, B, C, montmorillonit, 

odpadní vody 

Summary 

The work investigates the posibility of using magnetic modification of montmorillonite          

on adsorption of three selected heavy metals A, B and C from aqueous medium and 

comparison of the adsorption efficiency of the original forms with modified forms. 

Experiments were performed with commercialized available pure montmorillonite. The first 

part is focused on studium of adsorption efficiency and adsorption on various forms of 

montmorillonite. The second part investigates the sorption properties of selected modified 

montmorillonite, mainly by measuring sorption isotherms. 

Keywords 

Phyllosilicates, modified phyllosilicates, adsorption, heavy metals, A, B, C, 

montmorillonite, waste water 
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1. Úvod 

Neustálé zvyšování znečištění ţivotního prostředí – mimo jiné i těţkými kovy – 

znamená váţné nebezpečí pro biologickou rovnováhu přírody a tím ve svém konečném 

důsledku pro lidskou populaci. Přitom rizika vyvolaná škodlivinami, které v ţivotním 

prostředí reprezentují různé typy znečišťujících látek, je nutné posuzovat vţdy komplexně,    

na základě celé řady kritérií, z nichţ jako nejvýznamnější je moţné zmínit toxicitu a rychlost 

interakce se ţivou hmotou. Mnoho těţkých kovů, respektive jejich sloučenin, zaujímá v této 

oblasti významné místo a z hlediska ochrany ţivotního prostředí je jim nutné věnovat 

mimořádnou pozornost [1]. 

Jednou ze sloţek ţivotního prostředí, které je nutné věnovat pozornost, jsou vody, 

především odpadní. Tyto mohou být znečištěny řadou polutantů, mezi něţ patří také těţké 

kovy. Přestoţe je mnoho těţkých kovů v malém mnoţství nezbytné pro normální rozvoj 

biologických cyklů, většina z nich se stává ve větší koncentraci toxická. Hledají se proto 

metody, jak efektivně a ekonomicky dosáhnout odstranění těchto těţkých kovů z odpadních 

vod. Jednou z moţností je odstranění těţkých kovů pomocí sorbentu. Jako sorbent lze pouţít 

černé uhlí, silikagel, křemičitany či jílové minerály. 

Cílem této práce je objasnit problematiku odpadních vod v návaznosti na ţivotní prostředí, 

popsat chemické a fyzikální vlastnosti fylosilikátů a zachytit současný stav a vyuţití 

fylosilikátů pro sorpce kationtů z vodného prostředí. V experimentální části je hlavním 

úkolem studovat sorpční vlastností jednoho z fylosilikátů - montmorillonitu a jeho 

modifikovaných forem, jako je např. magnetická úprava. Ke studiu vlivu této úpravy na jeho 

sorpční vlastnosti byly vybrány ionty A, C a B. Kladné výsledky studia by tak mohly naznačit 

perspektivnost dalšího výzkumu a přispět k moţnosti vyuţití tohoto materiálu k čištění, popř. 

předčištění těţkými kovy silně znečištěných odpadních vod před jejich vstupem do čistírny 

odpadních vod.   
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2. Teoretická část 

2.1 Odpadní vody a životní prostředí 

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. definuje odpadní vody jako vody pouţité v obytných, 

průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních 

prostředcích, pokud mají po pouţití změněnou jakost (sloţení nebo teplotu) jakoţ i jiné vody 

z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní 

vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně vyuţívány pro 

vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními 

vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 

2.1.1 Rozdělení odpadních vod 

Odpadní vody rozdělujeme podle původu a druhu znečištění na splaškové, průmyslové, 

dešťové, balastní a infekční.  

Splaškové odpadní vody (splašky) jsou odpadní vody z domácností a sociálních zařízení 

závodů (kuchyní, záchodů, umýváren), které neobsahují odpadní vody průmyslové. Pokud 

není v daném městě ţádný průmysl, jsou městské odpadní vody pouze vodami splaškovými. 

V posledních letech však většina městských odpadních vod obsahuje i vody průmyslové 

(např. pivovarské, mlékárenské, jateční) [2].  

Průmyslové odpadní vody jsou vody, které byly pouţity při výrobním procesu 

průmyslových závodech, ale i menších provozovnách, a které jsou z objektů vypouštěny. Patří 

zde i vody ze zemědělských podniků a objektů. Druh znečištění a povaha znečišťujících látek 

můţe být různá. Odpadní vody jsou buď znečištěny látkami, jeţ mohou být vypouštěny        

do veřejné kanalizace, a umoţňují společné čištění se splašky, nebo musí být před 

vypouštěním do veřejné kanalizace předčištěny [3]. 

Dešťové odpadní vody jsou vody ze všech druhů atmosférických sráţek, spadlých na 

povrch území, které po povrchu území odtékají do stok. Tyto vody průchodem ovzduším, ale 

případně hlavně následným oplachem terénu získávají anorganické i organické znečištění. 

Toto znečištění na začátku deště dosahuje aţ úrovně znečištění splašků. Dešťové vody         

po styku s povrchem mohou být znečištěné (splachy ze znečištěných povrchů komunikací, 

průmyslových areálů) a odtoky z neznečištěných povrchů, střech a pěších zón [3]. 

Balastní vody patří do kategorie neznečištěných vod, které do stokových sítí vyjma 

dešťových nepatří, neboť zvyšují průtok odpadních vod a mají negativní dopad na proces 
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čištění odpadních vod. Nejčastějším zdrojem balastních vod jsou vody podzemní, případně 

úniky pitné vody z veřejných vodovodů. Hlavním zdrojem balastních vod v systému 

kanalizace jsou vody vnikající do stok netěsnostmi spojů stok, napojením stok na objekty       

a do objektů na stokové síti [3]. 

Zvláštní kategorií jsou vody infekční z infekčních oddělení nemocnic, léčeben 

a zařízení, kde se manipuluje s infekčním materiálem. Před vypouštěním do stokové sítě musí 

být desinfikovány [3].   

2.1.2 Přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 

Následující Tabulka č. 1 uvádí rozdělení znečišťujících látek v odpadních vodách a 

stručný přehled zástupců jednotlivých znečišťujících látek. 

 

Tabulka č. 1 Přehled znečišťujících látek v odpadních vodách [4] 

 

rozpuštěné 
organické 

biologicky rozloţitelné cukry, mastné kyseliny 

biologicky nerozloţitelné barviva 

anorganické těžké kovy, sulfidy 

nerozpuštěné 

organické 

biologicky rozloţitelné škrob, bakterie 

biologicky nerozloţitelné plasty, papír 

usaditelné celulosová vlákna 

neusaditelné 
koloidní bakterie 

plovoucí papír 

anorganické 
usaditelné písek, hlína 

neusaditelné brusný prach 

 

Všechny látky ve vodách se dají rozdělit podle časového a prostorového vlivu na 

ţivotní prostředí: 

 Látky s akutním vlivem na ŽP – znečišťující látky vyvolávají v toku okamţitou 

odezvu  nebo se jejich účinek projeví po velmi krátkém časovém období (minuty, 

hodiny, maximálně dny). Typickým projevem akutního znečištění je kyslíkový 

deficit toku, případně únik zvýšené koncentrace nedisociovaného amoniaku. Jako 

následek je moţné očekávat drift (odplavení) bentosu nebo úhyn některých 

ţivočišných druhů [5].  
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 Látky se zpožděně-akutním vlivem – způsobují efekty, které se projevují a trvají   

po dobu několika dnů. Většinou způsobují sníţení koncentrace rozpuštěného 

kyslíku a vyvolávají onemocnění některých ţivočišných druhů [5]. 

 Látky s kumulativními účinky (dlouhotrvající efekty) – patří mezi ně látky, které 

způsobují chronické ekotoxikologické změny v recipientu. Jejich výskyt               

se v recipientu projevuje trvalým střádáním a postupným zvyšováním koncentrace. 

Také detoxikace jejich účinků má dlouhodobější charakter, jedná se o měsíce aţ 

roky. Na rozdíl od znečišťujících látek první skupiny není pro posouzení rizika 

spojených s vypouštěním těchto látek rozhodující posouzení jednotlivých událostí, 

ale celkový (kumulativní) vnos těchto látek za určité časové období [5]. 

2.1.3 Těžké kovy a vodní prostředí 

Kontaminace povrchových i podzemních vod vyššími koncentracemi těţkých kovů 

znemoţňuje jejich optimální vyuţívání a má řadu negativních dopadů, z nichţ nejzávaţnější 

je ohroţení zdravotního stavu obyvatelstva. Pojem „vyšší koncentrace“ je pouţit úmyslně, 

neboť mnohé těţké kovy jsou běţnou součástí přírodních vod a řada z nich má navíc 

nezastupitelnou úlohu v ţivých organismech, kde jsou potřebné ve stopových mnoţstvích pro 

biochemické reakce [1]. 

Kritérium stimulačních či inhibiční funkce většiny těţkých kovů jsou jejich limitní 

koncentrace, které ale nelze jednoznačně stanovit. Důleţitou roli z hlediska toxicity těţkých 

kovů hraje i jejich mocenství, respektive forma sloučeniny, kterou tvoří. Kromě toxicity         

u řady těchto prvků byly prokázány karcinogenní účinky (u chromu, niklu, kadmia a olova) 

[1]. 

Přísun těţkých kovů do vodního prostředí je ovlivňován formou jejich výskytu (vliv 

pH). Převaţují nerozpustné formy, především hydroxidy a hydratované oxidy, zatímco 

rozpustné formy jsou přítomny v menším mnoţství. Vylučování těţkých kovů ve formě 

nerozpustných sloučenin a sorpce ve vodních suspenzích vede ke kumulaci těţkých kovů 

v říčních a sedimentech nádrţí. Je nutno se také zmínit o tom, ţe volné ionty těţkých kovů      

i jejich nerozpustné formy mohou být zachycovány také sorpcí a chemisorpcí při tvorbě 

jiných nerozpustných sloučenin [1]. 

Těţké kovy mají rozsáhlé a zatím nezastupitelné uplatnění v řadě průmyslových 

odvětví, odkud se dostávají v neúnosné míře do všech sloţek ţivotního prostředí především 

v podobě průmyslového odpadu, dále s průmyslovými odpadními vodami, s produkty 
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spalování, aplikací kontaminovaných hnojiv a ekologicky méně vhodných přípravků 

v zemědělství. Následkem toho dochází k nadměrné akumulaci těţkých kovů v ţivotním 

prostředí, neboť tyto nepředstavují degradabilní odpad [1].    

2.1.4 Vybrané  kovy a jejich vlastnosti 

Zinek (Zn) 

Základní charakteristika 

Zinek patří do IIb podskupiny periodického systému stejně jako kadmium. Na Zemi je 

rozšířen převáţně ve formě sulfidu, uhličitanu a křemičitanů. Méně významnou rudou je 

franklinit. V zemské kůře se vyskytuje  pouze v koncentracích 76 mg.kg
-1

 [6]. 

Zinek je měkký lehce tavitelný kov. Za normálních teplot je křehký. Kujný je 

v teplotním rozmezí od 100 do 150 
o
C. Při teplotách nad 210 

o
C se opět stává křehkým a za 

vysokých teplot je znovu měkký a kujný. Vede elektrický proud a má vysoký redukční 

potenciál. Ve sloučeninách se vyskytuje ve stavu Zn
2+ 

 [7]. 

Použití 

Zinek je po ţeleze, mědi a hliníku čtvrtým průmyslově nejvíce vyráběným kovem. 

Elementární zinek nachází významné uplatnění (aţ 40 % produkce) jako antikorozní ochranný 

materiál především pro ţelezo a jeho slitiny (pozinkovaný plech). Zinek má také velmi dobré 

vlastnosti pro výrobu odlitků. Vyrábějí se tak kovové součástky, které jsou dobře odolné vůči 

atmosférickým vlivům, ale nesnášejí výrazné mechanické namáhání, protoţe zinek je 

mechanicky velmi málo odolný. Příkladem mohou být některé části motorových karburátorů, 

kovové ozdoby a okenní kliky. Poměrně významné místo patřilo zinku ve výrobě 

galvanických elektrických článků. V současné době je však nahrazován jinými kovy [7].  

Zinek je také součástí mnoha slitin. Nejvýznamnější je bezesporu slitina s mědí – 

mosaz. Prakticky se vyuţívá řady různých mosazí s odlišným poměrem obou kovů, které se 

liší jak barvou, tak mechanickými vlastnostmi – tvrdostí, kujností, taţností i odolností proti 

vlivům okolního prostředí. Obecně se mosaz oproti čistému zinku vyznačuje výrazně lepší 

mechanickou odolností i vzhledem. Zinek se v menší míře pouţívá i při výrobě klenotnických 

slitin se zlatem, stříbrem, mědí a niklem [7]. 



Květoslava Bartošová: Vyuţití modifikovaných fylosilikátů k úpravě odpadních vod 

2010             6 

Z hlediska praktického vyuţití je nejdůleţitější sloučeninou zinku jeho oxid (ZnO). 

Uţívá se jako netoxický bílý pigment při výrobě barviv, slouţí také jako plnicí prostředek při 

výrobě vulkanizovaného kaučuku a nachází uplatnění i v keramickém a sklářském průmyslu 

při výrobě speciálních chemicky odolných skel a glazur nebo emailů. Z oxidu zinečnatého se 

vyrábějí zinečnatá mýdla, která se pouţívají jako sušidla nátěrových hmot, stabilizátory plastů 

a fungicidy [8]. 

Další sloučeniny zinku slouţí jako součást metalurgických tavidel, barviv pro potisk 

tkanin i impregnačních prostředků pro ochranu dřeva před plísněmi a hnilobou. Pouţívají se 

také při výrobě deodorantů, léčiv (masti na vyráţky, vitaminové preparáty), při úpravě textilií 

a k přípravě hořečnatého cementu pro zubní výplně. Zředěné vodné roztoky některých 

zinečnatých solí mají dezinfekční účinky [8]. 

Zdroje emisí 

Do atmosféry se zinek uvolňuje při spalování fosilních paliv a při těţbě a zpracování 

zinkových rud. Atmosférickou depozicí se dostává do půdy a vody. Zdrojem zinku v půdách 

jsou také hnojiva obsahující zinek jako znečisťující příměs nebo deponované čistírenské kaly. 

 Antropogenním zdrojem zinku v přírodních vodách je především atmosférický spad. 

Zinek se můţe do vody také dostat splachem z půd. Z průmyslových odpadních vod obsahují 

zinek například vody ze zpracování neţelezných rud, z moříren mosazi, ze zpracování tuků    

a z povrchové úpravy kovů, kde je zinek zpravidla vázán v různých komplexech. Zdrojem 

zinku ve vodě jsou také nádoby ze zinku nebo z pozinkovaných kovů (plechy, okapy), se 

kterými voda přichází do styku. Přirozeným zdrojem zinku je zvětrávání rud s obsahem zinku 

[7]. 

Dopady na životní prostředí 

Ve vzduchu se zinek váţe na půdní a prachové částice. Atmosférickou depozicí se 

mohou tyto částice dostávat do vody nebo půdy. Zinek je běţnou součástí hornin, půd             

a sedimentů. Například v jílech bývá obsaţeno asi 100 mg/kg zinku. V půdě se většina zinku 

vyskytuje ve formě vázané na půdní částice a nerozpouští se ve vodě, proto jsou koncentrace 

zinku ve vodách většinou nízké. Větší mnoţství zinku se dostává do podzemních vod při 

oxidačním rozkladu sulfidických rud. Rozpuštěný zinek (ve formě Zn
2+

) se sorbuje na jíly       
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a huminové koloidy. Zinek je značně toxický pro ryby a jiné vodní organismy. Zvlášť citlivé 

jsou lososovité ryby [7]. 

Dopady na zdraví člověka 

Z biologického hlediska je pozoruhodné, ţe Zn je jeden z nejdůleţitějších a zřejmě 

nezbytných kovů pro jakékoli formy ţivota [8]. 

Zinek patří mezi esenciální stopové prvky pro lidi, zvířata i rostliny. Přitom není 

obsaţen v ţivých tkáních ve vysokém mnoţství – uvádí se, ţe tělo dospělého člověka 

obsahuje pouze přibliţně 2 g zinku, ale protoţe enzymy obsahující Zn jsou přítomné ve 

většině buněk těla, je jeho koncentrace velice malá [8]. 

Přítomnost zinku v organismu je nezbytnou podmínkou pro správné fungování řady 

enzymatických systémů (např. inzulínový). Zinek má však i řadu dalších biologických či 

biochemických funkcí. Hraje roli v metabolismu bílkovin a nukleových kyselin a je nezbytný 

pro syntézu DNA. Přítomnost zinku v potravě je důleţitá nejen v době růstu organismu, kdy 

jeho nedostatek vede k opoţďování tělesného i duševního dospívání, ale i v dospělosti [7].  

Nedostatečné mnoţství zinku v potravě způsobuje nechtěný úbytek na váze, pomalé 

hojení ran, zhoršování paměti, smyslové poruchy (především zrakové a čichové) a mentální 

letargii. Jeho dostatek v potravě je podmínkou pro správný pohlavní vývoj i dokonalou funkci 

pohlavních orgánů muţů. Chronický nedostatek zinku můţe vést aţ ke smrti [7]. 

 Přílišné mnoţství zinku způsobuje bolesti ţaludku, křeče, zvracení a průjmy. 

Nejčastější případy předávkování jsou způsobeny jídlem skladovaným v pozinkovaných 

nádobách nebo předávkování vitaminovými doplňky. Zinek se snadno vylučuje z těla 

gastrointestinálním traktem, proto nehrozí nebezpečí jeho kumulace v těle. Chronická 

konzumace velkého mnoţství zinku však můţe zvyšovat riziko srdečních chorob a ovlivňovat 

imunitní systém [7]. 

Po perorárním příjmu zinku dochází k příznakům otravy aţ po poţití značného 

mnoţství kovu nebo sloučeniny zinku, např. 225 - 450 mg Zn (1 - 2 g síranu zinečnatého) 

vyvolá zaţívací potíţe [6]. 
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Kadmium (Cd) 

Základní charakteristika 

Kadmium patří do IIb podskupiny periodické soustavy. Jeho výskyt v zemské kůře je 

velmi malý, pouze 0,16 mg.kg
-1

. Vyskytuje se převáţně ve formě sulfidu, který je jediným 

technickým zdrojem kadmia [6]. 

Kadmium je stříbřitý, měkký, kujný, a taţný kov s nízkou teplotou tání (767 
o
C). Svými 

vlastnostmi se podobá zinku. Kadmiové prachy obsahují různé sloučeniny kadmia, například 

chlorid kademnatý. Dýmy kadmia se skládají z malých částeček kadmia nebo oxidu 

kademnatého (vzniká během spalování). Nejběţnějším oxidačním stavem je II, můţe se ale 

vyskytovat i v oxidačním stavu I [7]. 

Použití 

Největší mnoţství kadmia (asi 3/4) slouţí k výrobě baterií, hlavně Ni-Cd a solárních. 

Většina zbývající čtvrtiny se pouţívá na výrobu pigmentů, jako stabilizátory plastů, 

k legování mědi a k tvorbě ochranných povlaků a pokovování. Z dalších vyuţití kadmia je 

moţné uvést výrobu lehce tavitelných slitin, pájecích kovů, polovodičů a domácích spotřebičů 

jako jsou vysavače, chladničky, myčky a televizní a rozhlasové přijímače. Kovové C se 

v menší míře uţívá v jaderné technice k absorpci neutronů. Některé sloučeniny kadmia slouţí 

jako fungicidy [8]. 

Zdroje emisí 

Z přirozených zdrojů kadmia jsou nejvýznamnější sopečné výbuchy. Emise kadmia do 

ovzduší způsobené člověkem jsou přibliţně 8x vyšší neţ emise přirozené [7]. 

Do ovzduší se kadmium dostává při jeho těţbě, výrobě a zpracování. Významným 

zdrojem je také spalování fosilních paliv a komunálního a nemocničního odpadu. 

Zdrojem emisí kadmia do vod jsou odpadní vody z galvanického pokovování a z výroby 

Ni-Cd baterií. Dalším zdrojem je atmosférická depozice a splach z půd. Nejvýznamnějším 

přírodním zdrojem kadmia jsou výbuchy podmořských sopek.   

Kadmium se v malém mnoţství vyskytuje v půdě a horninovém prostředí. Do půdy se 

dostává hlavně atmosférickou depozicí městských průmyslových aerosolů, hnojením 
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fosfátovými hnojivy kontaminovanými kadmiem a zaváţením čistírenských kalů na pole. 

Lokálním zdrojem mohou být tekuté a pevné odpady zvířat a lidí a odpady po těţbě                

a průmyslové (galvanovny) a zemědělské činnosti. 

Dopady na životní prostředí 

Kadmium se můţe vázat na popílek, prachové a půdní částice a jílové půdy. Vazba je 

nejsilnější u popílků a jílových částic. Kadmium uvolňované do atmosféry se proto váţe na 

emitované částice popílku. Tyto částice mohou zůstat v atmosféře více neţ týden, neţ pomocí 

atmosférické depozice přejdou do vody nebo půdy. Tímto způsobem se kadmium můţe 

distribuovat na velké vzdálenosti [7]. 

Na zemi se kadmium naváţe na částice jílu nebo prachu. V této podobě se můţe 

dešťovou vodou vymýt do vodního prostředí nebo muţe být akumulováno organismy. 

Akumulace organismy je velmi vysoká, proto dochází ke hromadění kadmia v potravních 

řetězcích. Popsanou vlastnost lze nazývat bioakumulací. Vysoké koncentrace kadmia             

v půdním roztoku nepříznivě ovlivňují schopnost půdních mikroorganismů rozkládat 

organickou hmotu i polutanty. Tato inhibice je důsledkem zúţení škály bakterií v zemině [7]. 

Mobilita sloučenin ve vodném prostředí závisí na jejich rozpustnosti. Zatímco oxidy          

a sulfidy kadmia jsou poměrně nerozpustné, chloridy a sírany rozpustné jsou. Koncentrace 

kadmia v sedimentech dna je obvykle více neţ desetkrát vyšší neţ ve vodě. Adsorpce kadmia 

na půdy a oxidy křemíku a hliníku silně závisí na hodnotě pH a vzrůstá s rostoucí alkalitou 

prostředí. Pokud je pH niţší neţ 6-7, dochází k desorpci kadmia z těchto materiálů. Zvýšením 

kyselosti (způsobené kyselými dešti) muţe dojít k uvolnění kadmia ze sedimentu                    

a k výraznému zvýšení jeho koncentrace ve vodě. Kadmium je značně toxické pro vodní 

organismy, nejcitlivěji reagují lososovité ryby. Zvýrazňuje také toxicitu dalších kovů (zinku, 

mědi aj.) a negativně ovlivňuje samočisticí schopnost vody [7]. 

Dopady na zdraví člověka 

Kadmium vstupuje do organismu nejčastěji inhalací ve formě prachu, ale i trávicí 

soustavou (vyluhování z plechu konzerv). Udává se, ţe z celkového mnoţství kadmia 

zadrţeného v těle se asi 15-30 % vstřebává [1]. 
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Kadmium je kumulativní jed, jeho obsah je velmi nízký v organismu novorozenců, coţ 

svědčí o tom, ţe placentou prochází jen málo. Postupně s věkem se obsah kadmia v těle 

zvyšuje a hromadí se v ledvinách a játrech. [1]. Letální dávka pro člověka je 0,3 aţ 9 g [6]. 

Klinický obraz akutní otravy je zvracení, silné průjmy, respektive dochází k úmrtí. 

Klinický obraz chronické otravy zapříčiněné většinou inhalací kadmiového prachu je 

pulmonální emfyzen, poškození ledvin, někdy se sekundární hypertenzí a anémie. Bylo 

prokázáno, ţe v oblastech s velkou kontaminací povrchových vod kadmiem je výrazně zvýšen 

výskyt rakoviny prostaty u muţů [1]. 

Nejznámějším případem otravy kadmiem byla nemoc „itai-itai“ (itai-itai znamená bolí-

bolí). Japonská těţební společnost Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd vypouštěla v letech 

1910 aţ 1945 do řeky odpadní vody s obsahem kadmia. Tyto vody slouţily k zavlaţování 

rýţových polí a k rybolovu. Vzhledem k vysokému bioakumulačnímu koeficientu kadmia 

docházelo k vysoké akumulaci kadmia v rýţi a rybách a následně k otravám lidí. U lidí 

docházelo k ukládání kadmia v kostech, kde nahrazovalo vápník a tím způsobovalo křehnutí 

kostí. U kostí s uloţeným kadmiem se zvyšuje nebezpečí zlomenin, lidé trpí bolestmi kloubů 

a zad [7]. 

Olovo (Pb) 

Základní charakteristika 

Olovo je prvkem IVb podskupiny. V zemské kůře je nejrozšířenějším těţkým prvkem 

(13 mg.kg
-1

). V přírodě se nachází ve více neţ 25 minerálech [6]. 

Olovo je lesklý měkký stříbrošedý kov s velkou odolností vůči korozi. Je velmi kujný       

a taţný a špatně vede elektřinu. Má poměrně velkou hustotu (11,34 kg.m
-3

). Taje jiţ při 

teplotě 327,4 
o
C. Přídavkem malého mnoţství jiného kovu, např. antimonu, se stává tvrdším. 

Olovo vytváří sloučeniny s mocenstvím II a IV. Nejstálejší jsou přitom sloučeniny 

dvojmocného olova [7]. 

Použití 

Vzhledem k prokázané toxicitě se v poslední době projevuje snaha o co největší 

omezení vyuţívání olova a jeho slitin. Vysoké odolnosti olova vůči korozi vodou bylo 
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vyuţíváno ke konstrukci části vodovodních rozvodů z prakticky čistého olova. Dodnes je řada 

těchto instalací plně funkčních [7].  

I dnes existují oblasti, kde má olovo výhradní uplatnění a zatím nebylo nahrazeno jinou 

látkou. Jedním z největších zpracovatelů olova je do současné doby průmysl vyrábějící 

elektrické akumulátory. 

Olovo je i stále převaţujícím materiálem pro výrobu střeliva a to především pro svoji 

vysokou specifickou hmotnost, která poskytuje olověné střele vysokou průraznost. 

Olovo velmi účinně pohlcuje rentgenové záření a gama paprsky a slouţí proto jako 

ochrana na pracovištích, kde se s tímto vysoce energetickým elektromagnetickým zářením 

pracuje [7]. 

Ze slitin olova jsou rozhodně nejvýznamnější pájky. Nejobvyklejší pájky jsou slitiny 

olova s cínem. Bod tání těchto pájek je dán poměrem obou kovů, pohybuje se v rozmezí 

250 – 400 
o
C. Pro zvýšení bodu tání a pevnosti sváru se vyrábějí slitiny cínu, olova, stříbra, 

kadmia a antimonu. V současné době je zvyšován tlak na odstranění toxických kovů jako je 

olovo a kadmium z elektronických produktů kaţdodenního pouţití [7]. 

Zdroje emisí 

Olovo se můţe do ovzduší dostávat přirozeně ve formě prachu, kouře a aerosolů mořské 

vody a můţe se také uvolňovat při lesních poţárech. Antropogenní emise olova jsou 

významnější. Hlavním antropogenním zdrojem jsou spalovací procesy (spalování odpadů       

a olovnatého benzínu), k lokálnímu znečištění dochází i při těţbě a zpracování olova. 

V současné době dochází ke sniţování mnoţství olova vstupujícího do atmosféry, hlavně 

z důvodu náhrady olovnatého benzínu bezolovnatým [7]. 

Zdrojem olova ve vodách mohou být odpadní vody ze zpracování rud, z barevné 

metalurgie, z výroby akumulátorů a ze sklářského průmyslu, dále také důlní vody. V důlních 

vodách se olovo většinou hromadí poměrně málo, protoţe galenit na rozdíl od jiných 

sulfidických rud nepodléhá chemické a biochemické oxidaci. V případě, ţe jsou přítomné 

ještě jiné sulfidické rudy, vzniká jejich oxidací kyselina sírová, která mobilitu olova zvyšuje. 

Dalším zdrojem můţe být koroze olověných částí vodovodního potrubí a pájené spoje 

měděného potrubí. Tento zdroj ale přestává být v našich podmínkách významný. Voda můţe 

být kontaminována také úniky ze špatně zabezpečených skládek a atmosférickou depozicí [7]. 
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Dopady na životní prostředí 

Olovo se ve vzduchu váţe na prachové částice, které mohou být inhalovány, smyty 

deštěm do půdy či vody nebo se mohou usazovat na vegetaci. Přibliţná doba setrvání olova 

v atmosféře je asi 10 dní. V neznečištěných vodách je koncentrace olova poměrně nízká 

z důvodu malé rozpustnosti sloučenin olova. V přítomnosti jílů při pH 5–7 se většina olova 

sráţí a sorbuje ve formě rozpustných hydroxidů. Rozpuštěné olovo také můţe vytvářet 

organické komplexní sloučeniny, které se sorbují na huminových látkách. Koncentrace olova 

v podzemní i povrchové vodě jsou nízké a obvykle nejsou hlavním expozičním zdrojem. 

Olovo je toxické pro zooplankton a zoobentos. U ryb dochází po akutní intoxikaci 

k poškození ţáber a  k úhynu [7].  

Dopady na zdraví člověka 

Olovo vstupuje do lidského těla skrz kůţi, vdechováním nebo stravou. Nízké 

koncentrace Pb
2+

 jsou spojovány s anémií, zatímco vysoké koncentrace způsobují disfunkce 

ledvin, jater, centrálního nervového systému a periferního nervového systému, rozmnoţovací 

soustavy a vysoký krevní tlak. Nejzávaţnější působení olova na dospělé jedince vede 

k encefalopatii neboli ke změnám mozkové struktury. U dětí můţe docházet při vyšších 

koncentracích olova ke sníţení IQ a k dalším neuropsychickým chorobám. [7]. Koncentrace 

olova v krvi při akutní otravě se pohybuje v rozmezí 80 - 300 g ve 100 ml [6]. 

2.2 Fylosilikáty a jejich charakteristika a postupy modifikace 

2.2.1 Definice fylosilikátů 

Fylosilikáty patří podle mineralogické klasifikace do skupiny silikátů (křemičitanů). 

Nepředstavují pouze horninotvorné minerály, ale jsou důleţitými produkty zvětrávání. Mnohé 

z nich mají i velmi významné technické pouţití [9]. Fylosilikáty jsou spojovány s pojmem jíl, 

a to díky svým vlastnostem jako je plasticita, malá velikost částic a kvalita keramického 

střepu po vypálení [10]. Ze závěrů nomenklaturních komisí AIPEA (Association 

Internationale Pour l´Étude des Argiles) a CMS (Clay Mineral Society) vyplynulo, ţe jíl je 

směsný přírodní materiál, primárně sloţený z jemně zrnitých minerálů, který je obecně 

plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení či vypálení [10]. Minerály 

přítomné v jílech lze rozdělit na dvě skupiny: jílové minerály a doprovodné minerály [9]. 



Květoslava Bartošová: Vyuţití modifikovaných fylosilikátů k úpravě odpadních vod 

2010             13 

Součástí jílů bývají především fylosilikáty s vrstevnou strukturou, ale kromě nich mohou být 

v jílech obsaţeny i jiné minerály a organická hmota [10].  

2.2.2 Dělení fylosilikátů 

Klasifikace fylosilikátů je zaloţena na jejich strukturních a krystalochemických rysech. 

Fylosilikáty jsou děleny na planární fylosilikáty a neplanární fylosilikáty. 

Planární fylosilikáty – obsahují spojité dvojrozměrné sítě tetraedrů se sloţením T2O5            

(T = Si, Al,…), kde jsou tetraedry vzájemně spojeny třemi vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje na 

libovolnou stranu kolmo na rovinu sítě tetraedrů. Sítě tetraedrů jsou spojeny se sítěmi 

oktaedrů sdílením aniontů a vytváří tak vrstvy [10]. Je-li takto spojena jedna tetraedrická síť 

s jednou oktaedrickou sítí, je vytvořena vrstva 1:1. Jsou-li však spojeny dvě tetraedrické sítě 

(s opačnou polaritou) s jednou oktaedrickou sítí, je vytvořena vrstva 2:1. 

Neplanární fylosilikáty – struktury neplanárních fylosilikátů jsou také tvořeny vrstvami 1:1 či 

1:2, v jejich strukturách dochází k periodickému narušení planární fylosilikátové struktury  

nebo k ohnutí, či cylindrickému svinutí fylosilikátových sítí [10]. 

Tetraedry a oktaedry patří mezi základní koordinační polyedry, z nichţ jsou fylosilikáty 

sloţeny. Tetraedry značeny [TO4]
m-

, kde velkým T jsou označeny centrální kationty tetraedrů, 

mohou centrálními kationty být Si
4+

, Al
3+

, Fe
3+

, Ge
4+

. Oktaedry značeny  [MA6]
n-

, kde 

centrální kationty jsou značeny velkým M, mohou centrálními kationty být Al
3+

, Fe
3+

, Mg
2+

, 

Mn
2+

, Ca
2+

, Li
+
. Označení aniontů A je pouţíváno proto, ţe ve fylosilikátech vystupují jako 

některé anionty oktaedrů nejen O
2-

, ale také OH
-
, či F

-
 [10]. 

Podle typu vrstev (1:1, 2:1), obsahu mezivrství (prostor mezi dvěma vrstvami), náboje 

vrstev a chemického sloţení jsou neplanární fylosilikáty děleny do těchto hlavních skupin [9]:  

 Serpentin-kaolinu (vrstvy 1:1, jsou spojeny vodíkovými vazbami) 

 Mastek-pyrofilitu (vrstvy 2:1, bez mezivrstevného materiálu) 

 Slíd (vrstvy 2:1, s mezivrstevními kationty) 

 Chloritů (vrstvy 2:1, jsou spojeny mezivrstevními oktaedrickými sítěmi) 

 Smektitů a vermikulitů (vrstvy 2:1, s mezivrstevními hydratovanými kationty) 
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2.2.3 Skupina serpentinu 

Pod pojmem „serpentin“ jsou popisovány produkty hydrotermální, ale i nízkoteplotní 

přeměny olivínu a dalších převáţně hořečnatých silikátů, které většinou skládají samostatnou 

horninu zvanou hadec neboli serpentinit. Ze strukturního hlediska se rozlišují tři základní 

typy: antigorit, chrysotil, lizardit [9]. Podrobnějším studiem se podařilo prokázat, ţe mají 

v podstatě stejné chemické sloţení a shodnou krystalovou strukturu z trioktaedrických 

kaolinitových dvojvrstev typu 1:1 a liší se jen tvarem základních vrstevních komplexů [11]. 

Praktický význam mají rovnoběţné vláknité odrůdy chrysotil, tzv. azbesty, vyskytující se 

zpravidla v trhlinách serpentinitu. Ve velkém mnoţství se těţí k výrobě ţárovzdorných hmot, 

zvláště tkanin, izolačních krytin, izolátorů, plnidla do technických pryţí apod. Mnohdy se 

serpentinizovaná ultrabazika pouţívá jako dekorační kámen, zejména pro interiéry [9]. 

2.2.4 Skupina kaolinitu 

Skupina kaolinitu zahrnuje dioktaedrické dvojvrstvé fylosilikáty: kaolinit, dickit, nacrit. 

Hlavní zástupce kaolinit vzniká vţdy za poměrně nízkých teplot a tlaků v kyselém prostředí, 

které neobsahuje větší mnoţství iontů vápníku. Méně často bývá hydrotermálního původu. 

Hlavní mnoţství kaolinitu vzniká rozkladem aluminosilikátů (ţivců, zástupců ţivců, 

horninových skel). Je součástí sedimentárních hornin. Jako hlavní sloţku obsahuje kaolinit 

např. jíly, jílovce, jílové břidlice, hlíny a další. Pouţití kaolinitu je různorodé a závisí            

na mnoţství a charakteru příměsí v kaolinových horninách, na jejich upravitelnosti, 

fyzikálních vlastnostech a schopnosti tvořit stabilní suspenze ve vodě. Největším 

spotřebitelem kaolinitu je keramický průmysl. Kaolinity se zvlášť nízkými obsahy Fe a Ti     

se pouţívají k výrobě porcelánu. Kaolinity s vysokou bělostí se pouţívají v papírenském 

průmyslu a naopak méně čisté kaolinické jíly se pouţívají k výrobě obkládaček, hrnčířského 

zboţí, cihel, střešních krytin a cementu [9]. 

2.2.5 Skupina mastek-pyrofilitu 

Tato skupina zahrnuje všechny fylosilikáty s trojvrstevnými strukturními komplexy 

typu 2:1. Mastek vzniká při hydrotermální metamorfóze ultrabazických hornin nebo hornin 

metasomatických. Má široké pouţití v hutnictví, k výrobě speciální ţárovzdorné keramiky, 

jako plnidlo do technických pryţí a papírů, pouţívá se při výrobě pudrů a zásypů, jako přísada 

do mýdel.  
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Pyrofilit vzniká při hydrotermální přeměně hornin bohatých na hliník a chudých na 

alkálie. Je znám rovněţ jako důleţitá autigenní sloţka půd. Je dobrou ţáruvzdornou 

surovinou, v poslední době nabyl velkého významu jako výstelka reakčních komůrek při 

výrobě syntetického diamantu. Celistvá odrůda se pouţívá k výrobě ozdobných předmětů [9]. 

2.2.6 Skupina slíd 

Tato skupina zahrnuje významné horninotvorné minerály, které se vyznačují jen málo 

odlišnými fyzikálními vlastnostmi. Protoţe se však často vyskytují v poměrně velkých 

šupinách (někdy i několikametrových rozměrů), jsou z fylosilikátů poměrně nejlépe 

prozkoumány [11]. Krystalová struktura slíd je pseudohexagonální, většinou jednoklonná, 

zaloţená na dvojrozměrných nekonečných trojvrstevných komplexech, které jsou mezi sebou 

vázány do prostorové stavby prostřednictvím kationtů, umístěných v mezivrstevních 

prostorách. V úloze mezivrstevních iontů vystupují nejčastěji K, méně Na a jen vzácně Mg     

a Fe [9]. Podle stavby kationtové sítě rozlišujeme : slídy trioktaedrické (podskupina biotitu) 

                                                                                slídy dioktaedrické (podskupina muskovitu) 

2.2.6.1 Podskupina biotitu (slídy trioktaedrické) 

Do podskupiny řadíme biotit, flogopit, lepidolit a cinvaldit. Biotit představuje 

nejrozšířenější slídový minerál. Vzniká v magmatických a regionálně nebo kontaktně 

metamorfovaných horninách, v nichţ bývá jako podstatná nebo akcesorická součást [9].      

Při zvětrávání i při jiných přeměnách ztrácí část Fe a Mg, dostává zlatoţlutou barvu (tzv. 

kočičí zlato našich potoků) [11]. Biotit je bez podstatného pouţití. 

2.2.6.2 Podskupina muskovitu (slídy dioktaedrické) 

Do podskupiny muskovitu řadíme muskovit, paragonit, glaukonit a illit. Muskovit 

vzniká v magmatických, regionálně i kontaktně metamorfovaných horninách, v nichţ je 

důleţitým horninotvorným materiálem. Je součástí ţul, rul a svorů. Pouţívá se nejvíce jako 

izolační hmota (kondenzátory, elektronky, topná tělíska). Jako poznávací znak slouţí slídová 

štěpnost, pruţnost štěpných lupénků a světlá barva [9]. 
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2.2.7 Skupina chloritů 

Krystalová struktura chloritů se skládá z pravidelného střídání trojvrstevných 

strukturních komplexů mastkového (slídového) charakteru a jednoduchých strukturních vrstev 

převáţně dvojmocných kationtů v oktaedrické koordinaci s hydroxylovými skupinami 

(brucitová vrstva). Mezi vrstvy nemůţe vnikat voda a chlority proto nebobtnají [9].              

Do skupiny chloritů řadíme klinochlor, chamosit, thuringit.  

Klinochlor je chemicky velmi stabilní a při procesech zvětrávání se jen pomalu rozkládá      

na vermikulit a montmorillonit. Mezi nejznámější odrůdy patří ripidolit, leuchtenbergit, 

pennin. Tyto odrůdy vznikají jako horninotvorné minerály hlavně v horninách niţších 

metamorfovaných stupňů. Jsou bez podstatného vyuţití [9]. 

2.2.8 Skupina smektitů a vermikulitů 

Skupina smektitů 

Jílové minerály skupiny smektitů se vyskytují v podobě velmi malých krystalů s často 

porušenou strukturou. Teorie o stavbě těchto minerálů vychází z toho, ţe jejich struktura je 

sloţena z vrstev 2:1, mezi nimiţ jsou vyměnitelné hydratované kationty. Do skupiny smektitů 

je řazen montmorillonit, saponit, nontronit a beidellit. Literatura uvádí tzv. modifikované 

formy smektitů. Jedná se o přírodní formy těchto minerálů, které mají mezivrství obvykle 

obsazeno kationty různého typu. Převaţující typ pak výrazně ovlivňuje vlastnosti minerálu. 

Aby se dosáhlo očekávaných vlastností těchto minerálů, zejména z pohledu jejich rozšířené 

aplikace v technické praxi, jsou vypracovány postupy, vedoucí k tvorbě monoiontových 

forem (aktivace montmorillonitu ionty H
+
, nitrifikace montmorillonitu) [9]. Vyuţití minerálů 

skupiny smektitů je následující : 

 Sorbenty: potravinářský průmysl, zemědělství, katalyzátory – asi 30 % 

 Dispergátory: přísady do vrtných výplachů, stavební suspenze, stabilizátory laků         

a barev – asi 20 % 

 Pojiva, plniva, tmely: slévárenství, stavebnictví, farmacie, gumárenství – asi 40 % 

 Ostatní: materiály pro specifické účely – asi 10 % 
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Jedním z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších minerálů této skupiny je minerál 

montmorillonit. Tento minerál bude dále popsán podrobněji, protoţe byl vybrán 

k uskutečnění experimentu.  

2.2.8.1 Montmorillonit 

Obecný krystalochemický vzorec:  

                         21042221042
.,.,, OHOSiAlrespOnHOHOSiMgAlCaNa X  

Montmorillonit vzniká z vulkanických tufů a magmatických hornin v podmínkách 

s omezenou pohyblivostí podzemních vod, kdy se vytváří alkalický reţim a za přítomnosti 

dostatečného mnoţství alkalických iontů a hořčíku. Je stabilní ve velkém rozsahu teplot          

a můţe proto vznikat jak v nízkoteplotních hydrotermálních podmínkách, tak i při zvětrávání. 

Je důleţitou sloţkou půd, četných jílových hornin, břidlic mořského původu a produktů 

přeměny jiných minerálů. Převládá v jílovité hornině nazývané BENTONIT [11]. 

 Krystaly montmorillonitu nejsou známy. Vyskytuje se v podobě jemnozrnných 

agregátů jako kusový, zrnitý nebo drobivý materiál. Kusový montmorillonit je 

nepřehlédnutelný minerál s matným leskem. Tvary montmorillonitových částic jsou ve 

většině případů  destičkovité/lamelární o středním průměru částice 1 µm. Barva 

montmorillonitu je bílá, narůţovělá, naţloutlá, nazelenalá, a nebo nahnědlá [12]. Zahříváním 

montmorillonitu uniká mezivrstevní voda jiţ při relativně nízkých teplotách mezi                

100 a 200 
o
C, zatímco hydroxylová voda začíná těkat teprve při teplotách kolem 450 – 500 

o
C 

a při 600 – 750 
o
C je montmorillonit zcela bezvodý. Při dalším zahřívání se začíná struktura 

rozrušovat a při asi 800 – 900 
o
C se rozpadá za vzniku nových fází jako mullit, cristobalit 

nebo cordierit [11]. 

Chemické sloţení je velmi variabilní a závislé  na mnoţství vody. Jeho trojvrstvé 

strukturní komplexy jsou mezi sebou vázány jen slabými silami, a proto můţe do 

mezivrstevních poloh přijímat značné mnoţství vody a snadno vyměnitelných iontů. Voda 

můţe být ve struktuře nahrazena jinými polárními kapalinami, hlavně organickými, přičemţ 

se značně zvětšuje svislý rozměr struktury. Montmorillonit s vodou silně bobtná, ale nestává 

se plastickým. Fyzikální vlastnosti závisí silně na obsahu vody a chemickém sloţení. 

Proměnlivost v chemickém sloţení montmorillonitů vedla k jejich rozdělení na typy 

Wyoming, Chambers, Otay, Fe-montmorillonit [9].  
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Montmorillonit má široké vyuţití. V geologii se montmorillonitové horniny pouţívají 

jako zatěţkávadlo do výplachu ve vrtech, v hutnictví jako přísada do formovacích směsí,              

při peletizaci Fe-rud, v zemědělství při zúrodňování a rekultivaci půdy, v potravinářství               

a chemickém průmyslu k odbarvování, jako katalyzátor při krakování uhlovodíků, při úpravě 

vody, v textilním průmyslu k odtučňování vlny a v kosmetice. [9].  

2.2.8.2 Skupina vermikulitů 

Nejznámějším zástupcem skupiny vermikulitů je minerál vermikulit. Vermikulit vzniká 

hydrotermální a hypergenní přeměnou biotitu nebo Fe-flogopitu, méně často i muskovitu       

a hydromuskovitu [9]. Vermikulity se vyskytují ve formě šupinkovitých agregátů         

hnědo – bronzové barvy s výrazným perleťovým leskem. Krystalografická struktura je 

tvořena 2:1 vrstvami a je zaloţena na paralelně uloţených trojvrstevných komplexech 

oktaedrických a trioktaedrických sítí. Mezivrstevní prostor je vyplněn hydratovanými 

kationty, které jsou umístěny mezi vrstvami molekul vody. Molekuly vody jsou ve struktuře 

vázány jen volně prostřednictvím vodíkových můstků (u tohoto typu jílového materiálu 

dochází velmi snadno k dehydrataci a to uţ při teplotě nad 60 
o
C). Vermikulit je typický 

několika svými vlastnostmi. K těm hlavním patří schopnost výměny kationtů a organických 

látek v mezivrstevním prostoru. Další významnou vlastností vermikulitu je termální expanze. 

Při zahřátí se ploché šupinky vermikulitu od sebe vzdalují (odlupují), čímţ dochází 

k mnohonásobnému zvětšení objemu. Vznikají tak velmi lehké a silně porézní útvary. 

Tepelně expandovaný vermikulit má velmi široké vyuţití zejména vzhledem k velmi vysoké 

porozitě a iontovýměnným vlastnostem. Pouţívá se jako zvukově izolační a termoizolační 

materiál, mazadlo, plnivo, na výrobu filtrů a jako nosič chemikálií. Oproti tomu 

neexpandovaný vermikulit slouţí v převáţné většině k čištění vody (zejména sorpce Pb, Zn, 

C) [12]. 

2.2.9 Postupy modifikace fylosilikátů 

V minulosti i současnosti byly a jsou prováděny různé pokusy o zlepšení kvality            

a charakteristiky jílů za pomocí různých technik. Jedná se o tak zvané modifikace jílových 

minerálů. Tyto modifikace lze rozdělit na: 
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 Ošetření jílových minerálů kyselinou 

 Tepelná modifikace jílových minerálů 

 Interkalace jílových minerálů 

 Pilarizované jílové minerály 

Ošetření jílových minerálů kyselinou 

Jednou z nejčastější chemickou úpravou jílů, které se pouţívají jak pro průmyslové, tak 

vědecké účely, je jejich kyselá aktivace. Tento proces spočívá v ošetření jílu roztokem 

kyseliny, obvykle HCl nebo H2SO4. Hlavním cílem je získat částečně rozpuštěný materiál se 

zvětšeným měrným povrchem, porozitou a kyselostí povrchu. Vyrobené materiály jsou široce 

dostupné, relativně levné a účinné [13]. 

V ţivotním prostředí přirozeně dochází k interakci kyselé důlní vody s jílovými 

minerály. Důlní voda obsahující sulfidy je totiţ největší a nejčastější antropogenní zdroj 

kyselosti. Progresivní oxidace vede k produkci síranů v louţicích vodách, které také často 

mobilizují velké mnoţství kovů z rozpouštění minerálů. Tyto vody pak ovlivňují sloţení 

povrchových vod, ale mohu mít také dopad na okolní půdu a suchozemské ekosystémy [13]. 

Z hlediska průmyslového odvětví, je pojem „kyselinou aktivovaný jíl“ vyhrazen hlavně 

pro takto upravené jílové minerály bentonity. Bentonit má velké zastoupení na trhu                 

a kyselinou aktivovaný bentonit se vyrábí po mnoho desítek let. U Ca
2+

 bentonitu po ošetření 

kyselinou je obvyklé, ţe Ca
2+

 ionty nahrazuje ionty H
+
  a dochází k výluhu iontů Fe, Al a Mg.  

Následkem kyselého ošetření bentonitu pomocí HCl je podstatné zvětšení povrchu tohoto 

materiálu [13]. 

V případě jílového minerálu montmorillonitu bohatého na Mg, dochází snadněji 

k aktivaci neţ je tomu u jiných forem. Důvodem je skutečnost, ţe Mg je snadno vyměnitelný 

prvek. Optimálních podmínek aktivace lze dosáhnout kombinacemi různě silných kyselin       

a různých reakčních časů [13]. 

 



Květoslava Bartošová: Vyuţití modifikovaných fylosilikátů k úpravě odpadních vod 

2010             20 

Tepelná modifikace jílových minerálů 

Při tepelné modifikaci jílových minerálů je měněna jejich struktura a sloţení. Změny 

těchto vlastností lze vyuţít pro praktické účely. Teplota, při níţ dojde ke změnám, se velmi 

liší skupina od skupiny jílových minerálů a dokonce se liší u různých zástupců v rámci dané 

skupiny. Rozlišují se čtyři hlavní teplotní rozsahy, ve kterých dochází k významným změnám 

ve struktuře jílových minerálů. Jedná se o [14]: 

 Teploty natolik nízké, ţe způsobí částečné zmrazení jílové suspenze                  

(-5 
o
C) – v tomto rozsahu teplot je část vody přeměněna na led. Avšak i při 

teplotě menší neţ -60 
o
C zůstává značné mnoţství vody v tekutém nebo 

polotekutém stavu [14]. 

 Teploty nad procesem dehydratace, ale niţší neţ dehydroxylace – jíly ztrácí 

schopnost adsorpce a také hydratační vodu. Výsledkem je změna povrchu pórů. 

Kyselost povrchu jílového minerálu se podstatně nemění [14]. 

 Teploty nad procesem dehydroxylace, ale niţší neţ teploty, které by vedly ke 

zničení struktury – změny, ke kterým v tomto rozsahu teplot dochází, se liší pro 

různé skupiny jílových minerálů. Dehydroxylace ničí vrstvy struktury jílových 

minerálů [14]. 

 Teploty, při níţ krystalizují nové fáze – pokud krystalizuje nová fáze, ztrácejí 

jílové minerály svou původní identitu [14]. 

Jílové minerály také mohou být zahřívány do různých forem [14]: 

 Bez příměsí nebo předúpravy 

 Mohou být smíchány s různými reagenciemi před tepelnou úpravou 

 Mohou být předupraveny kyselinou  
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Interkalace  jílových minerálů 

Metoda interkalace je další způsob modifikace jílových minerálů. Interkalace je vnášení 

látky do mezivrstevné struktury jílového minerálu s cílem změnit jejich fyzikální a chemické 

vlastnosti. Takto získaný materiál se nazývá interkalovaný jíl.  

Jílové minerály jsou velice vhodným adeptem pro interkalaci, neboť mají vrstevnatou 

strukturu. Tímto způsobem mohou vznikat umělé struktury s novými fyzikálními                    

a chemickými vlastnostmi. V interkalovaném jílu jsou tedy v mezivrství, místo vody, sodných 

a hořečnatých iontů, interkaláty (organické molekuly, komplexní ionty), které mění vlastnosti 

jílu, dle druhu, koncentrace a vhodně zvolené kombinace jílu a interkalátu [15]. 

Interkalace můţe probíhat za vyšších, nebo pokojových teplot a různých tlaků, 

popřípadě v mikrovlnném poli. Do struktury jílu, který je práškový, difundují molekuly 

z roztoku nebo z plynné fáze. Interkalované jíly se vyuţívají jako selektivní adsorbenty, 

léčiva, nosiče opticky aktivních látek a v neposlední řadě jako nanokompozity [15].  

Pilarizované jílové minerály 

Pilarizace je proces modifikace jílových minerálů různými organickými                          

i anorganickými sloučeninami. Jíly pilarované oxidy kovů jsou velmi významné vzhledem 

k jejich vysoké tepelné stabilitě, velkému povrchu a vlastní katalytické aktivitě. Tyto 

materiály jsou obvykle připraveny kationovou výměnou v mezivrstevném prostoru 

bobtnajících jílů [16].  

Termín „pilarizované jíly“ je často spojen s tvorbou a přípravou katalyticky aktivního 

mikroporézního materiálu. Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii definuje 

modifikaci pilarizovaných jílů jako proces, ve kterém je vrstevná látka přeměněna v tepelně 

stabilní mikroporézní materiál, přičemţ struktura vrstev se zachovává [17].  

Bergaya (1990) uvádí tři kritéria pro úspěšnou pilarizaci, která by měla být splněna. 

Jedná se o [17]: 

 Předběţná kvazi-reverzibilní interkalace. Dochází aţ k pětinásobnému zvětšení 

povrchu. 

 Po zahřátí či vysokých teplotách, se můţe velikost povrchu zmenšit, nakonec 

ale musí být zachována na určité konečné hodnotě. 
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 Výsledný produkt musí mít přístupné póry. 

Pilarovaný materiál musí splňovat tato kritéria [17]: 

 Chemickou a teplotní stabilitu. 

 Dostupnost do mezivrstevního prostoru pro molekuly alespoň stejně velké jako   

molekula dusíku. 

Přírodní povaha jílové matrice je velice důleţitá. Rozměr a tvar vrstev jílového minerálu 

a různé uspořádání částic a agregátů má také svůj význam. Jednotlivé částice a vrstvy se 

mohou nacházet ve velmi zředěných disperzích, zatímco koncentrované suspenze jsou 

tvořeny agregáty. Přírodní jílové minerály (montmorillonit, hectorit, beidellit, saponit)            

a syntetické smektity (saponit, laponit) jsou nejčastěji pouţívány v procesu pilarizace [17].  

Dalším důleţitým faktorem je povaha vyměnitelných kationtů. Smektity, které 

vyměňují Na
+
 jsou pouţívány ve většině případů, protoţe jsou dispergovatelné ve vodě. 

V některých případech jsou jílové minerály před pilarizací záměrně upraveny organickými 

činidly nebo také čištěny [17]. 

2.3 Současný stav poznatků o využití fylosilikátů při úpravě odpadních vod 

K odstranění kationtů těţkých kovů z odpadních vod se vyuţívá procesu sorpce za 

pouţití sorbentu před konečným vypouštěním přečištěné vody z čistírny odpadních vod do 

vodních toků.  

Výzkum v oblasti odstraňování kovů z roztoků se zaměřuje na materiály, které jsou 

schopné akumulovat velká mnoţství kovů. Jako efektivní adsorbenty se jeví mineralogická 

skupina fylosilikátů a s nimi spojený pojem jílové minerály. V přírodě v horninovém 

prostředí hrají jílové minerály hlavní roli „lapačů“ a „akumulátorů“ znečišťujících látek, 

obsaţených ve vodě a protékajících skrze toto horninové prostředí. Vlastnosti jako velký 

měrný povrch, chemická a mechanická stabilita, vrstevnatá struktura, vysoká kationtová 

výměnná kapacita a tendence udrţovat vodu v prostorách  mezi vrstvami dělá z jílů excelentní 

adsorbenty a materiály budoucnosti pro odstraňování kovů z odpadních vod. 

Těţké kovy nemohou být z prostředí úplně odstraněny, ovlivněna můţe být pouze ta 

část environmentálního mnoţství vázaná na antropogenní aktivity. Existují různé škály 

nebezpečnosti kovů, většinou jako nejnebezpečnější environmentální kontaminant se uvádí 
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rtuť. Toxicita kovů klesá v takovémto pořadí: Hg >> Cr ~ V > Tl > Mo >> Cu > Co > Cd > 

> Ni >> Pb >>Zn. 

Za potenciální hrozbu je povaţováno olovo. Olovo vstupuje do lidského těla skrz kůţi, 

vdechováním nebo stravou. Nízké koncentrace Pb
2+

 jsou spojovány s anémií, zatímco vysoké 

koncentrace způsobují disfunkce ledvin, jater, centrálního nervového systému                         

a periferního nervového systému, rozmnoţovací soustavy a vysoký krevní tlak. Nejzávaţnější 

působení olova na dospělé jedince vede k encefalopatii neboli ke změnám mozkové struktury. 

U dětí můţe docházet při vyšších koncentracích olova ke sníţení IQ a k dalším 

neuropsychickým chorobám [18]. 

Rozvoj adsorbentů s nízkými pořizovacími náklady a jejich snadná aplikace, regenerace    

a znovu vyuţití těchto adsorbentů dělá adsorpci z vodných roztoků atraktivní způsob, jak 

ošetřit znečištěnou vodu. Byly vyzkoušeny různé tradiční i netradiční adsorbenty jako silica 

gel, vysokopecní struska, piliny, bahno či rašelina [18]. 

Avšak jílové minerály přispívají svými schopnostmi k odstranění olova velkou měrou. 

Bhattacharyya a Gupta popisují [18] adsorpci Pb
2+

 na kaolinitu, montmorillonitu a jejich 

okyselených formách. Adsorpční experimenty byly prováděny vsádkově za různých 

podmínek (koncentrace Pb
2+

, mnoţství jílu, pH, čas a teplota). Výsledky ukázaly, ţe při pH 6 

došlo k adsorpci 22,0 mg.g
-1

 Pb
2+

 (88,1 %) na neupraveném montmorillonitu. Za stejných 

podmínek se na  montmorillonitu upraveném H2SO4 o molární koncentraci 0,25 

naadsorbovalo 23,2 mg.g
-1

 Pb
2+

 (92,6 %). Při úpravě jílu H2SO4 a zvýšení pH došlo 

k uvolnění iontů H3O
+
 z míst pro adsorpci. Ionty H3O

+
 v silně kyselém prostředí převyšují 

počet iontů Pb
2+

 a při nízkém pH pokrývají ionty H3O
+
 místa určená k adsorpci a zabraňují 

iontům  Pb
2+

 v adsorpci. Tímto se vysvětluje větší adsorpce kovu na jílu upraveném H2SO4. 

Ukázalo se, ţe při různých naváţkách jílu (2-6 g.l
-1

), ale stejné koncentraci kovu (50 mg.l
-1

), 

došlo ke sniţování adsorbovaného mnoţství za teploty 29,85 
o
C a času 180 minut. 

Adsorpčním chováním Pb
2+

 na montmorillonitu se ve svém článku [19] zabývají Zhang      

a Hou. Experiment byl uskutečněn s 100 mg montmorillonitu a s roztokem Pb
2+

 o koncentraci 

500 mg.l
-1

. Čas kontaktu jílu s roztokem kovu byl 24 hodin. Důleţitým faktorem ovlivňujícím 

adsorpci je pH. Zhang a Hou prováděli adsorpci Pb
2+

 v konstantním mnoţství jílu 2,5 g.l
-1

 

v rozmezí pH 2-10 a o počáteční koncentraci kovu 250 mg.l
-1

. Efektivita odstranění Pb
2+

 má 

sklon se zvyšovat s rostoucí hodnotou pH. Při studiu kinetiky adsorpce bylo zjištěno, ţe 

adsorbované mnoţství ze začátku rapidně roste a poté se proces zpomalí. Adsorpce Pb
2+

 se 
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stala téměř konstantní po 100 minutách. Počáteční vysoká rychlost je přisuzována existenci 

dostatku volných míst na povrchu montmorillonitu. 

Adsorpcí skupiny pěti kovů Cd
2+

, Co
2+

, Cu
2+

, Pb
2+ 

a Ni
2+

 popisují Bhattacharyya               

a Gupta [20]. Autoři článku se snaţili prošetřit vliv kyselé regenerace H2SO4 o molární 

koncentraci 0,25 na adsorpci výše zmiňovaných kovů a porovnat naadsorbované mnoţství 

v případě neupraveného montmorillonitu s upraveným H2SO4. Mnoţství 20 g 

montmorillonitu a 200 ml H2SO4 bylo třepáno po dobu 3 hodin. Suspenze byla následně 

odstředěna a jíl byl několikrát promyt vodou, aby došlo k odstranění SO4
2-

 a nakonec byl 

vysušen. Samotný experiment byl prováděn vsádkově. K největším adsorpcím docházelo       

u kovů Cd
2+

 (84,8 %), Cu
2+ 

(78,3 %) a Pb
2+

(84,5 %) na montmorillonitu upraveném H2SO4 

při teplotě 29,85 
0
C, čase 40 minut, naváţce 2 g.l

-1
 a počáteční koncentraci kovu 50 mg.l

-1
. 

Okyselená forma montmorillonitu má tedy vyšší adsorpční kapacitu neţ montmorillonit 

původní neupravený. 

Barbier, Duc a Petit-Ramel studovali adsorpci iontů kadmia a olova z vodných roztoků    

na montmorillonitu v závislosti na pH [21]. Je známo, ţe olovo patří mezi jedovaté těţké 

kovy, neboť s oxoskupinami v enzymech tvoří komplexy a tím zasahuje prakticky všechny 

stupně hemu a metabolismu porfyrinů. Olovo je nejrozšířenějším těţkým kovem, kterému se 

co do výskytu blíţí jen thallium a uran. Stejně tak kadmium a jeho sloučeniny jsou 

mimořádně jedovaté. Nebezpečnost kadmia tkví mimo jiné v tom, ţe podobně jako rtuť anebo 

olovo vytváří i organické sloučeniny. Experiment [21 ] poukázal na rozdíly mezi sorpcí olova           

a sorpcí kadmia s ohledem na hodnotu pH. Sorpce olova se zvyšuje při niţších hodnotách pH 

neţ sorpce kadmia, a to v rozmezích 5,5 < pH < 6,5 pro Pb
2+

 a 8 < pH < 9 pro Cd
2+

. Nicméně 

při vysokých hodnotách pH (pH 7 pro Pb
2+

, pH 9 pro Cd
2+

) je stanovení adsorbovaného kovu 

nadhodnoceno vlivem sráţení kovu. 

Předmětem zkoumání Katsumata a Kaneca [22] byla sorpce iontů Cd
2+

, Cr
2+

 a Cu
2+

 

z odpadní vody pocházející z galvanické výroby na ekonomicky dostupných materiálech jako 

montmorillonit, kaolin, tobermonite, magnetit, silika gel a oxid hlinitý. Všechny experimenty 

byly prováděny pomocí kolony. Montmorillonit vykazoval velkou schopnost odstranění kovů 

nad hodnotu pH 3 stejně tak jako ostatní pouţité materiály. V rámci samotného experimentu 

byla pouţita směs montmorillonitu a silica gelu v poměru 3 : 3. Při stejném pH bylo 

odstraněno 90 % chromu a 66 % kadmia. Pokud byl roztok upraven na pH 4, měď a chrom 

byly z roztoku odstraněny aţ z 97 % a kadmium z 84 %. Lze tedy říci, ţe navrhnutá metoda 
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byla pouţitelná pro odstranění těţkých kovů z odpadní vody z galvanické výroby, ale jen za 

předpokladu vhodného pH. 

PingxiaoWu, WeiminWu, Shuzhen Li, Ning Xing, Nengwu Zhu, Ping Li, JinghuaWu, 

Chen Yang, Zhi Dang se zabývali odstraněním Cd
2+

 z vodných roztoků adsorpcí za pouţití 

Fe-montmorillonitu [23].  

Kadmium je typický teţký kov znečišťující ţivotní prostředí. Zdrojem odpadních vod 

obsahujících kadmium je hornictví, hutnictví, legování, pokovování či textilní průmysl. Tento 

těţký kov je toxický a jeho přítomnost v řekách vede k hromadění v ţivých organismech, 

který pak dále způsobuje zdravotní problémy u lidí, rostlin a ţivočichů. Je tedy nutné sniţovat 

koncentraci kadmia ve vyčištěné odpadní vodě před vypuštěním do recipientu [23]. 

Tradiční metody pro odstranění kadmia z průmyslových odpadních vod jsou sráţení, 

iontová výměna, elektrolýza a adsorpce na aktivním uhlí. Kaţdá z těchto metod má své 

výhody a nevýhody. Adsorpce na jílových minerálech nabízí atraktivní řešení, protoţe jsou 

relativně levné a jsou dobrými adsorbenty vzhledem jejich velkému povrchu. Díky vysoké 

adsorpční schopnosti iontů kovů mají velký význam pro odstraňování těţkých kovů 

z vodných roztoků. Například montmorillonit se pouţívá k odstranění iontů kovů, 

organických polutantů a bakterií z odpadní vody [23].  

Adsorpce Cd
2+

 byla provedena na původním montmorillonitu a Fe-montmorillonitu. Při 

experimentu bylo smícháno 0,20 g Fe-montmorillonitu s 50 ml roztoku Cd
2+

 o různých 

koncentracích pohybujících se v rozmezí od 20 mg.l
-1

 do 200 mg.l
-1

. Tato suspenze byla dobře 

promíchána v 100 ml polypropylenových lahvích. Přídavkem 0,01 mol HCl nebo NaOH bylo 

upraveno pH suspenzí na 2, 4, 5, 6, 7 a 9. Lahve se vzorky byly třepány při teplotě 25 
o
C         

a vzorky byly odstřeďovány po dobu 5 minut při otáčkách 4000 rpm. Koncentrace Cd
2+

 

v roztoku po adsorpci byla analyzována atomovou absorpční spektrofotometrií HITACHI     

Z-2000 [23]. 

Fe-montmorillonit vykazoval mnohem větší mezivrstevnou plochu a větší afinitu pro 

ionty kovu neţ původní montmorillonit. Mnoţství sorbovaného iontu kovu                            

na Fe-montmorillonit se zvyšovalo se zvyšujícím se pH roztoku. Sorpce kadmia                    

na  Fe-montmorillonitu byla během prvních 10 minut značná a adsorpční rovnováhy bylo 

dosaţeno po 60 minutách [23]. 

Olovo je významný kov z hlediska environmentální toxikologie. Do ovzduší a do vody 

se dostává z mnoha zdrojů jako je výroba baterií, papírenský průmysl, výroba celulózy či 

lodní paliva. Pro odstranění olova z vodných roztoků byla pouţita celá škála metod (chemické 

sráţení, iontová výměna, extrakce rozpouštědlem, ultrafiltrace, reverzní osmóza, 
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elektrodialýza a adsorpce). Nicméně, vhledem k vysokým nákladům na provedení těchto 

metod, údrţbu a dalším faktorům, je většina těchto metod špatně udrţitelná v rozvojových 

zemích. Za efektivní metodu k odstranění těţkých kovů z vodných roztoků je povaţována 

sorpce na přírodních jílech [24].  

Kaolinit je jedním z bohatě se vyskytujících přírodních jílů v Číně. V řadě studií je 

pouţit k odstranění těţkých kovů z vodných roztoků právě kaolinit. Jílový minerál můţe být 

upraven tak, aby se zlepšily jeho sorpční vlastnosti. Chemicky modifikované jílové minerály 

představují novou skupinu adsorbentů pouţitelných při čištění vody a průmyslových 

odpadních vod [24]. 

Autoři Ming-qin Jiang, Qing-pingWang, Xiao-ying Jin, Zu-liang Chen uvádějí ve svém 

článku, ţe adsorpční experiment byl prováděn vsádkově. Ke všem experimentům byla pouţita 

destilovaná voda. Standardní roztok kovu byl připraven z roztoku Pb(NO3)2. Bylo smícháno 

0,50 g kaolinitu a 20 ml 500 mg.l
-1

 Pb
2+

. Suspenze byla třepána v 50 ml lahvičkách po dobu    

1 hodiny. pH roztoku bylo zajištěno pomocí 0,1 mol HCl nebo NaOH. Suspenze byla 

odstřeďována po dobu 5 minut při  2500 rpm. Koncentrace Pb
2+

 v roztoku po adsorpci byla 

analyzována plamenovou atomovou absorpční spektrofotometrií [24].  

Původní a modifikovaný kaolinit byl pouţit k odstranění iontů kovů z odpadních vod. 

Zdrojem těchto odpadních vod je továrna Fuzhou v Číně, kde se provádí pokovování. 0,5 g 

původního a modifikovaného (síranem hlinitým) kaolinitu bylo smícháno s 20 ml odpadní 

vody v 50 ml polypropylenových lahvích. Suspenze byla třepána po dobu 1 hodiny. Výsledky 

byly poskytnuty metodou atomové absorpční spektrofotometrie. Původní koncentrace Pb
2+

 

v roztoku činila 178 mg.l
-1

. Po adsorpci Pb
2+

  na původním kaolinitu byla koncentrace Pb
2+

 

v roztoku 168 mg.l
-1

. Po adsorpci Pb
2+

 na modifikovaném kaolinitu byla koncentrace Pb
2+

 

27,5 mg.l
-1

. Tyto výsledky jasně naznačují, ţe modifikovaný kaolinit má vysokou selektivní 

adsorpci Pb
2+

 ve srovnání s původním kaolinitem [24]. 

Gupta a Bhattacharyya pouţili kaolinit, montmorillonit a jejich deriváty k odstranění 

Cd
2+

 z vodného roztoku. Adsorpce Cd
2+

 byla ovlivněna pH vodného roztoku. Při zvyšování 

pH vodného roztoku v rozmezí od 1,0 do 10,0 se účinnost adsorpce na původním kaolinitu 

zvyšovala v rozmezí 4,3 % – 29,5 %, na kysele ošetřeném kaolinitu z 10,1 % – 39,1 %, na 

původním montmorillonitu z 74,7 % – 94,5 % a na kysele ošetřeném motnorillonitu z 82,5 % 

– 99,3 %. Montmorillonit má obvykle velmi velkou adsorpční kapacitu ve srovnání 

s kaolinitem. Hodnoty mohou být aţ 3 krát vyšší [16]. 
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V jedné ze studií, Naseem a Tahir píší o dobré adsorpci Pb
2+

 na bentonitu z vodného 

roztoku (20 mg Pb
2+

  na 1 g jílu při pH 3,4). Naseem a Tahir uvedli, ţe k více neţ 96% 

adsorpce Pb
2+

 na bentonitu dochází v prvních 10 minutách reakce [16].  

Mellah a Chegrouche pouţili k odstranění Zn
2+

 adsorpcí z vodného roztoku přírodní 

bentonit. Proces probíhal lépe za vysoké počáteční koncentrace Zn
2+

 v roztoku a přítomnosti 

menších částic absorbentu [16]. 

Alvarez-Ayuso a Garcia-Sanchez studovali adsorpci Zn
2+

 z vodného roztoku na Na-

bentonitu a Ca-bentonitu. Maximální adsorpční kapacita pro Na-bentonit byla 23,1 mg.g
-1

       

a pro Ca-bentonit pouze 5,8 mg.g
-1

 [16]. 

Ve srovnání cen s různým počtem adsorbentů vyplynulo, ţe jíly se zdají být nejlevnější, 

stejně tak jako zeolity. Jako náklady navíc se jeví případné kyselé ošetření jílu, které je však 

v případě nutnosti provést. Cena jílových minerálů se pohybuje od 0,04 – 0,12 US $ za 1 kg. 

Cena zeolitů 0,03 – 0,12 US $ za 1 kg. Naproti tomu cena aktivního uhlí je jiţ mnohem vyšší 

20 – 22 US $ za 1 kg [16].   

Z uvedených kovů (Zn, Cd, Pb), jejich vlastností a rešerše vyplývá, ţe se jedná              

o nejčastěji diskutované a vyskytující se kovy. Vzhledem k jejich velkému pouţití znečišťují 

nejen vodu, ale také půdu a jsou proto velkou hrozbou pro ţivotní prostředí. Tyto tři kovy 

byly proto přednostně vybrány k dalším experimentům.  
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3. Experimentální část 

3.1 Experimentální metody 

 

Metody analýzy roztoků 

Analýza obsahu zbytkového iontu kovu v roztoku byla provedena atomovým 

absorpčním spektrofotometrem s plamenovou atomizací UNICAM 969. Analýza byla 

provedena metodou kalibrační křivky. 

Metoda analýzy pevných vzorků 

Analýza pevných vzorků byla provedena metodami infračervené spektroskopie              

a RTG – difrakce. Pro další charakterizaci montmorillonitu byl pouţit řádkovací elektronový 

mikroskop XL 30 s rentgenovým mikroanalyzátorem EDAX, který umoţňuje vizualizaci 

částic a kvalitativní i kvantitativní analýzu.    

Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je jednoznačně nejrozšířenější metodou 

anorganické prvkové analýzy. Patří mezi běţné laboratorní metody, její uplatnění                    

a dostupnost je veliká. Umoţňuje stanovení aţ 68 prvků v koncentracích od desetin g.l
-1

 aţ po 

koncentrace niţší jak µg.l
-1

 [25]. 

Atomová absorpční spektrometrie vyuţívá absorpce monochromatického záření po jeho 

průchodu absorpčním prostředím, které obsahuje atomy stanovované látky. Základní schéma 

atomových absorpčních spektrometrů v jedno a dvoupaprskovém uspořádání znázorňuje     

Obrázek č. 1 [25] 
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Vysvětlivky:  
1 - zdroj monochrom. záření 

2 – rotační  modulátor 

3 – atomizátor 

4 – monochromátor 

5 - fokusující zrcadla 

6 - polopropustná zrcadla 

7 – zdroj kontinuálního záření pro korekci pozadí 

8 - rotující zrcadlový sektor 

 

 

 

Obrázek č. 1: Základní schéma atomových absorpčních spektrometrů [25] 

Běţný atomový absorpční spektrometr se skládá z následujících částí [25]: 

 Zdroj záření 

 Atomizátor  

 Monochromátor 

 Detektor 

 Zpracování signálu, případně výpočetní systém 

V atomové absorpční spektrometrii se zatím uplatňují výhradně čárové zdroje záření, 

to znamená takové, které emitují intenzivní zářivou energii soustředěnou do úzkých 

spektrálních intervalů, vyuţitelných pro charakteristickou absorpci záření. Zdroje musí být 

navíc stabilní, cenově přijatelné a musí mít dobrou ţivotnost [26]. 

V běţné praxi se zatím prosadily tři typy čárových zdrojů, a to výbojky s dutou katodou, 

bezelektrodové výbojky a Superlampy [26]. 

Atomizátor má funkci zdroje a rezervoáru volných atomů. Zároveň zpravidla slouţí       

i jako absorpční prostředí [26].  

V oblasti atomové absorpční spektrometrie se jako disperzní prvky pouţívají výhradně 

monochromátory. Hlavním úkolem monochromátoru je separovat určitý interval vlnových 

délek Δλ ze spektra. Velikost intervalu Δλ se volí velikostí výstupní štěrbiny 

monochromátoru. V atomové absorpční spektrometrii se běţně pracuje s intervaly od 0,2 do 

2,0 nm [26]. 
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V atomové absorpční spektrometrii se jako detektory záření pouţívají téměř výhradně 

fotonásobiče. Fotonásobič je evakuovaná skleněná baňka se vstupním okénkem z vhodného 

materiálu, zpravidla z křemene. Uvnitř je fotocitlivá katoda, anoda a systém dynod, kterých 

bývá 9 aţ 13. Celý fotonásobič musí být uzavřen ve světlotěsném pouzdru a bývá umístěn 

hned za výstupní štěrbinou monochromátoru. Princip činnosti spočívá v tom, ţe dopadem 

fotonu na světlocitlivou vrstvu dojde k vyraţení elektronu, který je urychlen v elektrickém 

poli a přitaţen na první z dynod. Dopad elektronu na dynodu způsobí vyraţení několika 

sekundárních elektronů, které jsou přitahovány k další dynodě. Tím je zaručen lavinovitý 

vzrůst počtu elektronů a měřitelné výstupní proudy i při nízkých intenzitách dopadajícího 

záření [26]. 

Dopadem záření na fotonásobič vzniká fotoproud. Výstupní proud fotonásobiče ovšem 

neodpovídá pouze záření emitovanému primárním zdrojem, ale má ještě dvě parazitní sloţky, 

které nenesou informaci o koncentraci analytu v atomizátoru. První je temný proud 

fotonásobiče, coţ je proud, který zaznamenáváme i tehdy, kdyţ na fotonásobič nedopadá 

ţádné záření. Druhou sloţkou je fotoproud odpovídající záření emitovanému atomizátorem. 

K odečtení parazitních sloţek výstupního proudu se pouţívá modulace záření primárního 

zdroje. Prakticky se modulace provádí buď mechanickým rotačním přerušovačem nebo 

kombinací mechanického přerušovače a elektronické modulace [26]. 

Podle způsobu atomizace analytu se rozlišují následující techniky atomové absorpční 

spektrometrie [25]:  

 plamenová atomizace (Flame Atomization - FA) 

 bezplamenová neboli elektrotermická (Electrotermical Atomization - ETA) 

 hydridová (Hydride Generation - HG) 

 technika studených par (Cold Vapor Atomization - CV) 

 termooxidační  

V závislosti na koncentraci analytu ve vzorku lze pouţít jednu z technik atomizace i při 

analýze vzorků stejné matrice. Technikou plamenové atomizace v plameni acetylén - vzduch 

lze přímo stanovit Ag, Ca, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, K, Li, Mg, Mn, Ni, Na, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, Zn 

a další. V plameni acetylén - oxid dusný lze přímo stanovit Al, Ba, Be, Mo, Si, Ti a V [26]. 

Atomová absorpční spektrometrie nachází uplatnění v celém spektru prvkové analýzy 

(analýza ţivotního prostředí, kontrola jakosti, klinická analýza, geologie, mikroelektronika, 

petrochemie, výzkum materiálů či archeologie). Přestoţe je v poslední době často 
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nahrazována metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, je stále 

nejrozšířenější metodou prvkové analýzy a v některých oblastech je doposud v běţné praxi 

nenahraditelná [25]. 

Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie patří mezi metody molekulové spektroskopie a vyuţívá 

interakce infračerveného záření s molekulami. Po dopadu záření na molekulu dochází ke 

změně vibračních a rotačních stavů a následně se sledují změny v intenzitě pouţitého záření. 

Polohy pozorovaných spektrálních čar mají přímou souvislost se strukturou molekuly.  

Většina komerčně vyráběných infračervených spektrometrů pracuje na 

dvoupaprskovém principu. Světlo vycházející ze zdroje záření se rozvětví na dvě části. Jeden 

paprsek prochází měrným prostorem, druhý srovnávacím. Při měření dopadá na detektor 

střídavě paprsek srovnávací a měrný. Kompenzační zařízení reguluje clonu tak, aby rozdíl 

energií u obou paprsků byl nulový. Pohyb vyrovnávací clony se přenáší na registrační 

zařízení, které udává poměr zářivých energií obou paprsků. Výhodou těchto dvoupaprskových 

přístrojů je to, ţe automaticky kompenzují vliv vodní páry a oxidu uhličitého ve vzduchu, 

které působí rušivě při kaţdém měření [27]. 

Všechny infračervené spektrometry se skládají ze zdroje záření, monochromátoru, 

detektoru infračerveného záření a registračního zařízení. Uspořádání těchto částí je u různých 

spektrometrů různé, v podstatě však je dáno tím, zda spektrometr pracuje jako 

jednopaprskový nebo dvoupaprskový [27]. Zjednodušené schéma infračerveného 

spektrometru je uvedeno na Obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2: Schéma infračerveného spektrometru [28] 

 

Jako zdroje infračerveného záření se pouţívá rozţhavených pevných látek, které 

vydávají v infračervené oblasti spojité spektrum. Teplotu, na kterou se zdroj zahřívá, volíme 

tak, abychom dostali v infračervené oblasti maximum energie. Nejpouţívanějším zdrojem 

záření je globar, coţ je karborundová tyčinka průměru 6 aţ 10 mm. Zahřívá se procházejícím 

proudem na teplotu 1400 
o
C. Dalším velmi pouţívaným zdrojem je Nernstův hořák. Je to 

tyčinka průměru 1 aţ 3 mm ze směsi oxidů zirkonia a yttria. Jeho provozní teplota je 1600 
o
C. 

Při startování je nutno Nernstovu tyčinku předehřát na 800 
o
C. Tyto dva zdroje jsou vcelku 

ekvivalentní [27]. 

Kaţdý monochromátor se skládá ze vstupní a výstupní štěrbiny, zobrazovací optiky     

a dispergujícího systému, jímţ je hranol nebo mříţka. Pro zobrazovací optiku se většinou 

pouţívá povrchově hliníkovaných nebo zlacených zrcadel, protoţe hliník i zlato mají velkou 

reflexivitu v infračervené oblasti. Materiál, z něhoţ jsou zhotoveny hranoly, má optimální 

disperzi pouze v určité oblasti spektra. Velmi dobře se osvědčily různé druhy mříţek na 

odraz. Velkou předností ohybových mříţek ve srovnání s hranoly je jejich velká disperze        

a rozlišovací schopnost [27]. 

Jako detektorů infračerveného záření se pouţívá termoelektrických článků, bolometru 

nebo fotoelektrického detektoru. Termoelektrické články jsou zaloţeny na vzniku 

termoelektrického napětí na spoji dvou nestejných vodičů při dopadu infračerveného záření. 

Velmi citlivým detektorem je termoelektrický článek Hilgerův-Schwarzův, jehoţ pouţití se 
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v infračervené spektroskopii velmi rozšířilo. Bolometry jsou zaloţeny na změně odporu 

s teplotou. Velmi citlivým detektorem infračerveného záření jsou detektory fotoelektrické, 

vyuţívající fotoelektrického jevu [27].    

RTG – difrakce 

Interakce rentgenova záření s hmotou je mnohostranný děj, jehoţ výsledkem můţe být 

primární procházející RTG svazek, difraktovaný RTG svazek, modifikované RTG záření 

(přeměna na jiné formy energie) nebo rozptýlené záření [29]. 

Při studiu krystalových struktur je středem zájmu difraktované rentgenovo záření.        

K difrakci (ohybu) dochází na elektronech, které jsou obsaţeny v atomových obalech 

jednotlivých prvků struktury. Difrakce rentgenova záření je fyzikální jev, který si můţeme 

představit jako konstruktivní interferenci rentgenových vln po ohybu primárního rentgenova 

záření na elektronech difraktujícího atomu a dochází k němu pouze při splnění přesně 

definovaných podmínek daných Braggovou rovnicí  [29]. 

Uspořádání rentgenových difrakčních spektrometrů je znázorněno na Obrázku č. 3. 

 

 

Obrázek č. 3: Schéma difraktometru [30] 

 

Zdrojem rentgenova záření je RTG lampa, ze které vychází primární paprsek, který 

můţe, ale nemusí být upraven na monochromátoru. Toto záření dopadá na práškový vzorek 

umístěný ve středu goniometru a tento vzorek se otáčí konstantní úhlovou rychlostí. 
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Rentgenový svazek dopadá pod určitým úhlem Q a má definovanou vlnovou délku l, takţe 

najde-li se ve struktuře strukturní rovina s takovou mezirovinnou vzdáleností d, dojde ke 

konstruktivní interferenci difraktovaného záření, které je zaznamenáno detektorem. Detektor 

se pohybuje kolem vzorku dvojnásobnou úhlovou rychlostí a zaznamenává úhel Q 

difraktovaného záření. Poloha detektoru a detekovaná intenzita difraktovaného záření se 

zaznamenává [29]. 

Elektronový rastrovací mikroskop 

Pro studium minerálů a hornin mají metody elektronové mikroskopie velký význam, 

zvláště ve spojení s rentgenfluorescenční analýzou. Běţný rastrovací (řádkovací) elektronový 

mikroskop umoţňuje sledování objektů při zvětšení aţ několik desítek tisíc, speciální 

transmisní mikroskopy s vysokým rozlišením umoţňují sledovat objekty velikosti atomů [29]. 

Rastrovací elektronový mikroskop se skládá ze zdroje elektronů, tubusu 

s elektronovou optikou, vakuového systému a elektroniky, jak ukazuje Obrázek č. 4. 

Všechny části elektronového rastrovacího mikroskopu tvoří obvykle jeden celek [31]. 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma rastrovacího elektronového mikroskopu [31] 

 

Elektronová tryska (sloţená z vlákna a Wehneltova válce) v horní části tubusu (zdroj 

elektronů) vysílá svazek elektronů, který je soustředěn na malou plošku na povrchu preparátu, 

jejíţ průměr je menší neţ 4 nm. Paprsek přejíţdí v pravoúhlém rastru (řádkuje) po povrchu 

preparátu. Při rastrovací elektronové mikroskopii nastávají tyto jevy [31]: 

 Vzorek emituje sekundární elektrony. 

 Některé z primárních elektronů jsou odraţeny (zpětně rozptýlené elektrony). 



Květoslava Bartošová: Vyuţití modifikovaných fylosilikátů k úpravě odpadních vod 

2010             35 

 Elektrony jsou vzorkem pohlceny (absorbovány). 

 Vzorek emituje rentgenové záření. 

 Vzorek někdy emituje fotony světla. 

Všechny tyto jevy spolu souvisejí a všechny jsou závislé na tvaru povrchu vzorku, 

atomovém čísle a chemickém stavu vzorku. Počet zpětně rozptýlených elektronů, sekundární 

elektrony a absorbované elektrony v kaţdém bodě vzorku závisí na tvaru povrchu vzorku 

mnohem víc neţ na ostatních zmíněných vlastnostech. Z tohoto důvodu jsou první tři jevy 

hlavně vyuţívány pro zobrazení povrchu vzorku . Amplituda signálu sekundárních elektronů 

je časově proměnná v závislosti na tvaru povrchu preparátu. Signál po zesílení řídí jas 

elektronového paprsku v trubici fotomonitoru. Elektronové paprsky v mikroskopu                  

a fotomonitoru mají synchronní řádkování a tím se tvoří vztah mezi kaţdým bodem na 

obrazovce a odpovídajícím bodem na preparátu. Takto je tedy tvořen obraz. Poměr mezi 

velikostí obrazu na monitoru k velikosti snímané plochy na vzorku je zvětšení. Hodnota 

zvětšení se zvyšuje tím, ţe se zmenšuje velikost snímané plošky preparátu. Záznam se provádí 

fotografováním obrazovky monitoru, vytvořením videozáznamu nebo uloţením digitálního 

obrazu do paměti počítače. Detailnější schéma způsobu vzniku obrazu v elektronové 

rastrovací elektronové mikroskopii je na Obrázku č. 5 [31].  

Emise rentgenova záření je registrována speciálním detektorem a vyuţívá se ke 

kvalitativní a kvantitativní analýze. 
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Obrázek č. 5: Schématický obrázek rastrovacího mikroskopu a způsob vytváření obrázku na 

monitoru [31] 

 

Analýza je určena pro vodivé materiály. Nevodivé vzorky se při bombardování 

elektrony nabíjejí, a proto musí být povlečeny vodivou vrstvou [30]. Nejčastěji se nanáší na 

povrch vzorku uhlík, hliník, měď, zlato a zlato-paladium, a to buď metodou vakuového 

odpařování, nebo iontového rozprašování. Iontové rozprašování je výhodné tím, ţe pokrytí 

povrchu je difuzní – netvoří se stíny, coţ je ţádoucí zejména u reliéfních povrchů určených 

pro rastrovací mikroskopii. Nikdy se nenanáší na povrch vzorku materiál, který se má 

prokázat nebo má být analyzován [32]. 

3.2 Fyzikálně - chemická charakteristika použitého modifikovaného fylosilikátu 

Z poznatků rešerše vyplynulo, ţe vhodným adsorbentem pro experiment je jílový 

minerál montmorillonit. K experimentu byl pouţit přírodní čištěný magnezium aluminium 

silikát s vysokou vazebnou kapacitou - montmorillonit, jehoţ upravená forma se vyuţívá 
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v lékařství.  Montmorillonit se od jiných přírodních silikátů (kaolin, bentonit) liší difrakčním 

RTG spektrem, nízkou bobtnavostí a vysokou adsorpční schopností. V lékařství se tento 

preparát pouţívá jako antidiaroikum. Účinnou látkou je diosmectitum a pomocné látky jsou 

glukóza, sacharin a vanilin. Pro experimenty byl tento lékařský preparát zbaven účinné látky  

i pomocných látek promytím vodou. 

K další experimentům byl pouţit původní montmorillonit a montmorillonit promytý od 

glukózy, přičemţ obě dvě formy byly magneticky upraveny. 

Rentgenovou fluorescenční spektrometrií bylo analyzováno zastoupení jednotlivých 

prvků v původním montmorillonitu a v montmorillonitu upraveném vodou. Informace 

o sloţení jsou uvedeny v Tabulkách č. 2 a č. 3. Při této metodě byla také stanovena ztráta 

ţíháním při 1000 
o
C. Výsledky jsou uvedeny v hmotnostních procentech. Obsah Na, Mg, Fe 

byl stanoven po úplném rozkladu vzorku metodou AES – ICP. Uvedené nejistoty byly 

stanoveny jako rozšířené nejistoty (k = 2), pro konfidenční úroveň 95 %.  

 

Tabulka č. 2: Prvková analýza původního vzorku montmorillonitu, (ZŢ – ztráta ţíháním) 

 

            původní montmorillonit (O) 

Analyt Výsledek Nejistota 

Na2O 0,51 0,04 

MgO 3,71 0,22 

Al2O3 14,2 0,5 

SiO2 49,8 1 

P2O5 <0,03 -  

SO3 0,14 0,04 

K2O 0,168 0,009 

CaO 1,48 0,08 

TiO2 0,17 0,012 

MnO 0,044 0,003 

Fe2O3 2,43 0,09 

ZŽ 27,3 0,3 
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Na Obrázku č. 6 a 7 jsou snímky částic původního montmorillonitu získaného SEM se  

150 a 2000 násobným zvětšením. 

 

 

 

Obrázek č. 6: Snímek povrchu původního montmorillonitu, získaný SEM při zvětšení 150x  

 

 

 

        

 

Obrázek č. 7: Snímek povrchu původní montmorillonitu, detail, získaný SEM při zvětšení 

2000x 
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3.3 Postupy experimentů s výsledky 

Postup úpravy vstupního materiálu montmorillonitu promytím 

Vstupním materiálem pro jednotlivé experimenty byl výše popsaný původní 

montmorillonit. Jeho úprava promytím ho měla zbavit glukózy. Za tímto účelem byl materiál 

smíchán s vodou ohřátou na 40 
o
C v poměru tuhé a kapalné fáze 1 : 10. K oddělení pevné       

a kapalné fáze byla pouţita odstředivka. Do kaţdé ze 4 zkumavek odstředivky bylo naváţeno 

po 1 g původního montmorillonitu. Do všech 4 zkumavek bylo přidáno 10 ml destilované 

vody, která byla zahřána na teplotu 40 
o
C a suspenze byly odstřeďovány po dobu 30 minut. 

Destilovaná voda byla slita a jíl znovu smíchán s teplou destilovanou vodou. Následné 

odstřeďování probíhalo jiţ jen 20 minut a voda byla znovu slita. Promyté jíly byly sušeny při 

laboratorní teplotě cca 25 
o
C. 

 

Tabulka č. 3: Prvková analýza vodou upraveného vzorku montmorillonitu, (ZŢ – ztráta 

ţíháním) 

            montmorillonit vodou upravený (WT) 

Analyt Výsledek Nejistota 

Na2O 0,20 0,02  

MgO 4,13 0,25  

Al2O3 14,4  1,1 

SiO2 55,5 2,3  

P2O5 <0,02 -  

SO3 0,036 0,005  

K2O 0,157 0,007  

CaO 1,85 0,12  

TiO2 0,200  0,010 

MnO 0,045 0,002  

Fe2O3 2,56 0,10  

ZŽ 21,3 0,3  
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Na Obrázku č. 8 a 9 jsou zobrazeny částice promytého montmorillonitu získaného SEM 

se 150 a 800 násobným zvětšením.  

 

 

 

Obrázek č. 8: Snímek povrchu vodou upraveného montmorillonitu, získaný SEM při zvětšení 

150x 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Snímek povrchu vodou upraveného montmorillonitu, detail, získaný SEM při 

zvětšení 800x 
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Postup úpravy vstupního materiálu magnetizací 

Magnetické modifikace montmorillonitu (originálního i vodou upraveného) byly 

připraveny ve spolupráci s Ústavem systémové biologie a ekologie Akademie věd České 

republiky v Českých Budějovicích. Magnetizace byla provedena na originálním materiálu 

i upraveném promytím vodou smícháním materiálu s ferofluidem. 

Ferofluid je tekutina, která obsahuje velmi malé feromagnetické částečky. Zpravidla 

jsou částečky magnetitu cca 10 nanometrů (0,00001 mm) velké. Maličké částečky magnetitu 

jsou rozptýlené v tekutině, která připomíná motorový olej. Tato tekutina reaguje velmi silně 

na magnetická pole a v jejich přítomnosti se vyznačuje zvláštním chováním [33].  

Seznam a označení pouţitých vzorků sorbentů 

 Původní a popsanými postupy připravené materiály byly označeny způsobem, který 

shrnuje Tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4: Označení typů montmorillonitu 

Označení jílu Provedená úprava jílu 

O Original – montmorillonit původní 

WT Water treatment – montmorillonit promytý vodou 

OMT 
Original magnetic treatment montmorillonite – magneticky upravený původní 
montmorillonit  

WMT 
Water magnetic treatment montmorillonite – montmorillonit promytý vodou 
a následně magneticky upravený 

 

V jednotlivých materiálech byly pro porovnání změn způsobených úpravou stanoveny 

obsahy Mg, Na a Fe po úplném rozkladu vzorku metodou AES – ICP. Totálním kyselinovým 

rozkladem byly rozloţeny vzorky původního, vodou upraveného, původního magneticky a 

vodou i magneticky upraveného montmorillonitu. Výsledky, které jsou uvedeny 

v hmotnostních procentech, uvádí Tabulka č. 5. Uvedené nejistoty byly stanoveny jako 

rozšířené nejistoty (k=2), pro konfidenční úroveň 95 %.  
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Tabulka č. 5: Analýza Mg, Na a Fe  

 

Typ jílu 
                     

 Mg [%] 
  

                      
 Na [%] 

  

                        
Fe [%] 

  

  konc. Nej. Konc. Nej. Konc. Nej. 

O 2,24 0,11 0,38 0,06 1,69 0,03 

OMT 2,04 0,10 0,30 0,04 4,63 0,09 

WT 2,49 0,05 0,15 0,03 1,78 0,02 

WMT 2,52 0,13 0,26 0,04 3,36 0,07 

 

Na Obrázcích č. 10 aţ 13 jsou vyobrazeny detaily povrchů montmorillonitu získané 

SEM po magnetické úpravě při 250 a 2000 násobném zvětšení.  

 

 

 
 

Obrázek č. 10: Snímek povrchu původního magnetického montmorillonitu, získaný SEM při 

zvětšení 250x  
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Obrázek č. 11: Snímek povrchu původního magnetického montmorillonitu, detail, získaný 

SEM při zvětšení 2000x  

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 12: Snímek povrchu vodou upraveného magnetického montmorillonitu, získaný 

SEM při zvětšení 250x 
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Obrázek č. 13: Snímek povrchu vodou upraveného magnetického montmorillonitu, detail, 

získaný SEM při zvětšení 2000x 

 

 

3.3.1 Experimentální ověření sorpčních vlastností fylosilikátů 

Příprava sorpčních roztoků 

Roztoky iontů kovů pouţité k sorpcím byly dodány firmou Merck. Jednalo se o roztoky 

těchto iontů kovů: A standardní roztok, B standardní roztok a C standardní roztok. Výchozí 

koncentrace všech roztoků byla 1 mg.l
-1

. 

A standardní roztok – připraven z A(NO3)2 v HNO3, c(A) = 1000 ± 2 mg.l
-1

 

B standardní roztok – připraven z B(NO3)2 v HNO3, c(B) = 1000 ± 2 mg.l
-1

 

C standardní roztok – připraven z C(NO3)2 v HNO3, c(C) = 999 ± 2 mg.l
-1

 

 

Jednotlivé roztoky iontů kovů o daných koncentracích (viz. Tabulka č. 6) byly 

připraveny z výše zmíněných standardních roztoků a demineralizované vody do odměrné 

baňky o obsahu 50 ml. U všech tří roztoků kovů bylo změřeno pH při laboratorní teplotě 

25,3 
o
C. Naměřené hodnoty pH uvádí Tabulka č. 6. 
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Tabulka č. 6: Koncentrace roztoků iontů kovů a hodnoty pH ve výchozím roztoku 

 

Kov koncentrace [mg.l
-1

] pH 

A 10 2,51 

B 10 2,47 

C 10 2,43 

 

3.3.2 Studium sorpce vybraných iontů z roztoků  

Ke studiu sorpčních vlastností byl pouţitý původní montmorillonit, montmorillonit 

promytý vodou a tak zbavený glukózy a jejich magnetické formy. 

Studium sorpcí bylo prováděno v tzv. vsádkovém reaktoru (diskontinuální provedení), 

ve kterém bylo zabezpečeno promíchávání sorbentu s adsorbátem (dynamické provedení).  

Znamená to tedy, ţe jednotlivé roztoky iontu kovu o objemu 50 ml byly ve zkumavkách 

smíchány s naváţkou jílu asi 0,2 g a z toho vyplývá, ţe poměr tuhé a kapalné fáze činí cca 

1:250. Vzniklé suspenze byly pak dále třepány na horizontální třepačce po dobu 1 hodiny. Po 

ukončení třepání byly vzorky odstřeďovány po dobu 30 minut. Filtrát byl slit do odměrných 

baněk a byl stabilizován 200 µml HNO3. Ve filtrátu byla měřena konečná koncentrace iontu 

kovu po sorpci metodou FA - AAS. Seznam experimentů s uvedením doby interakce, 

naváţky sorbentu, počáteční a konečnou koncentrací sledovaného iontu kovu v roztoku je 

uveden v Příloze, Tabulka č. 1.  

3.3.3 Sorpční závislosti  

Na základě výše uvedených výsledků experimentů byl pro naměření sorpčních 

závislostí vybrán magneticky upravený původní montmorillonit. Sorpční závislosti byly 

sledovány se všemi jiţ dříve uvedenými kovovými ionty. Experimenty probíhaly stejným 

způsobem, jak je popsáno v kapitole 3.3.2. Koncentrace roztoku těchto tří iontů kovů byly 

stanoveny na 1, 5, 10, 20, 50, 70 a 100 mg.l
-1

. Tabulka s přehledem doby interakce, naváţkou 

sorbentu, počáteční a konečnou koncentrací sledovaného iontu kovu v roztoku je uvedena 

v Příloze, Tabulka č. 3.  
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4. Diskuze výsledků 

4.1 Vliv úpravy na strukturu montmorillonitu 

U metody infračervené spektroskopie byly jednotlivé vzorky rozmělněny v achátové 

misce a smíchány s KBr. Tento výsledný homogenní prášek byl slisován do tenké tablety, 

která byla dále analyzována.  

Z Obrázku č. 14 je patrné, ţe po promytí jílu demineralizovanou vodou, jiţ tento jíl 

neobsahuje pásy v oblasti kolem 3000 cm
-1

, coţ jsou charakteristické pásy C – H skupin 

obsaţených v organických molekulách.   

 

Obrázek č. 14: Záznamy infračervených spekter pouţitých vzorků sorbentu 

 

 

 

Date: 2.4.2010

  O.002 - 30.3.2010 - t, MM 

  WT.002 - 30.3.2010 - t, MM 

  OMT.002 - 30.3.2010 - t, MM 

  WMT.002 - 30.3.2010 - t, MM 

4000,0 3000 2000 1500 1000 500 290,0

cm-1

%T 

3 6 2 7

3 4 2 1

1 6 3 6

1 0 3 7

9 1 6

8 4 2

7 9 4

6 2 4

5 2 1

4 6 7
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Obrázek č. 15 zobrazuje analýzu původního, vodou upraveného, původního magneticky 

upraveného a vodou upraveného magnetického montmorillonitu pomocí metody rentgenové 

difrakce. Ze záznamu rentgenové difrakce u montmorillonitu upraveného vodou je patrné, ţe 

došlo k vymytí alfa-D-glukózy, protoţe se zde neobjevuje její charakteristický „pík“. 

Z porovnání difrakčních záznamů vyplývá, ţe úpravou magnetizací nedošlo k výraznému 

zvětšení mezi rovinné vzdálenosti montmorillonitů. 
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Obrázek č. 15: Záznamy rentgenové difrakce pouţitých vzorků sorbentu 

4.2 Morfologie 

Na Obrázcích č. 16 jsou vyobrazeny detaily povrchu původního montmorillonitu při 

500 a 1500 násobném zvětšení. Na Obrázcích č.17 jsou zaznamenány snímky povrchu vodou 

upraveného montmorillonitu při 500 a 2000 násobném zvětšení. Z porovnání povrchu částic 

těchto dvou vzorků vyplývá, ţe nedošlo k ţádné výrazné změně ve velikosti částic 

a charakteru jejich povrchu. 
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                            a)                                                                                 b) 

 

Obrázek č. 16: Snímky povrchu původního montmorillonitu,  získaný SEM při zvětšení 500x 

(a) a 1500x (b) 

 

          
 

                           a)                                                                                    b) 

 

 

Obrázek č. 17: Snímky povrchu vodou upraveného montmorillonitu,  získaný SEM při 

zvětšení 500x (a) a 2000x (b) 

 

4.3  Způsob zpracování výsledků  

Pro výpočet adsorbovaného mnoţství byl pouţit vztah:       

     
 

m

ccV
a ro 

.
, kde co …. počáteční koncentrace prvku v roztoku před sorpcí [mg.l

-1
] 

                                      cr …. konečná koncentrace prvku v roztoku po sorpci [mg.l
-1

] 

                                     V …. objem pouţitého roztoku [l] 

                                     m …. hmotnost jílu pouţitého k sorpci [g] 

                                    a …. adsorbované mnoţství [mg.g
-1

] 
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Pro porovnání sorpčních vlastností jednotlivých typů pouţitých vzorků montmorillonitu 

byla vypočítána účinnost sorpce podle vztahu:         

    
B

A
.100 , kde     A ………. skutečné sorbované mnoţství kovu [mg] 

                                           B ………. maximální teoretické mnoţství sorbovaného kovu [mg] 

                                           ………...účinnost sorpce [%] 

Vypočtené hodnoty adsorbovaného mnoţství a účinnosti uvádí v Příloze Tabulka č. 2     

a 4. 

4.4  Účinnost a adsobované množství vybraných iontů kovů   

Adsorpce A 

Srovnání účinnosti sorpce A na jednotlivých typech montmorillonitu ukazuje Graf č. 1.        

Z grafu je zřejmé, ţe největší účinnosti adsorpce A bylo dosaţeno na montmorillonitu 

původním magneticky upraveném a nejmenší účinnosti pak na montmorillonitu upraveném 

vodou a magneticky. Maximální účinnost dosahovala 74 %. Úprava původního 

montmorillonitu magnetizací zvýšila jeho sorpční vlastnosti ve srovnání s ostatními třemi 

formami pouţitého sorbentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Porovnání účinnosti sorpce iontů A na různých sorbentech  
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Adsorpce B 

Graf č. 2 porovnává účinnost sorpce B na jednotlivých typech jílu. Z grafu lze vyčíst, ţe 

úpravou magnetizací se účinnost adsorpce B zvyšuje pouze na montmorillonitu původním 

magneticky upraveném. Největší účinnosti dosáhla adsorpce B na montmorillonitu původním 

magneticky upraveném. Účinnost adsorpce na původním a vodou upraveném montmorillonitu 

je téměř srovnatelná. Účinnost sorpce na původním a vodou upraveném montmorillonitu se 

pohybovala v rozmezí od 73,00 % do 77,86 %. Nejmenší účinnost adsorpce B byla prokázána 

na vodou upraveném magnetickém montmorillonitu. Hodnota účinnosti nedosahovala ani 23 

%. 

 

 

 

 

Graf č. 2: Porovnání účinnosti sorpce iontů B na různých sorbentech 
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Adsorpce C 

Srovnání účinnosti sorpce C na jednotlivých typech montmorillonitu ukazuje Graf č. 3. 

Z grafu je patrné, ţe úprava magnetizací zvýšila účinnost adsorpce C na původním 

magneticky upraveném montmorillonitu, ale také i u vodou a magneticky upraveném 

montmorillonitu. Účinnost adsorpce těchto dvou forem je s ohledem na nejistotu stanovení 

zbytkové koncentrace C ve filtrátu srovnatelná a pohybovala se v rozmezí od 78,58 % do 

80,30 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Porovnání účinnosti sorpce iontů C na různých sorbentech 

 

Z porovnání účiností jednotlivých iontů kovů je zřejmé, ţe k největším účinnostem 

adsorpce docházelo v případě iontu kovu C. Účinnost adsorpce C na všech čtyřech 

testovaných typech montmorillonitu přesahovala 50 %. Účinnost adsopce na původním 

montmorillonitu byla v případě A a C téměř srovnatelná, zatímco účinnost adsorpce na 

původním montmorillonitu v případě B se zvýšila. U všech tří iontů kovů bylo úpravou 

vstupního materiálu promytím vodou dosaţeno zvýšení účinnosti sorpce, která byla 

nejvýraznější u iontů olova. Další zvýšení bylo dosaţeno magnetickou úpravou původního 

materiálu. Stejný průběh účinnosti adsorpce jako u původního montmorillonitu byl prokázán 

u vodou upraveného montmorillonitu a původního magnetického montmorillonitu. Vodou a 
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magneticky upravený montmorillonit vykazoval malé účinnosti adsorpce v případě iontu kovů 

A a B. Účinnosti dosahovaly pouze 23 %. V případě iontu kovu C však tento vodou upravený 

magnetický montmorillonit vykázal účinnost adsorpce 80 %. Pokud by sorpce probíhala 

pouze do mezivrství jílového minerálu, musela by účinnost klesat od A, přes C k B, tak jak se 

zvětšují iontové poloměry uvedených prvků:  iontový poloměr A činí      0,074 nm, C 0,097 

nm a B 0,120 nm [34]. 

Dalším významným parametrem je adsorbované mnoţství iontu na jednotku hmotnosti 

sorbentu. Graf č. 4 zobrazuje porovnání adsorbovaného mnoţství A na původním, vodou 

upraveném, původním magneticky upraveném a vodou i magneticky upraveném 

montmorillonitu. Ze srovnání adsorpce iontů A je patrné, ţe k největší adsorpci A došlo na 

původním magnetickém montmorillonitu a k nejmenší na vodou upraveném magnetickém 

montmorillonitu. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Graf č. 4: Porovnání adsorpce iontů A na různých sorbentech 
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Srovnání hodnot adsorbovaného mnoţství B na jednotlivých typech montmorillonitu je 

uvedeno v Grafu č. 5. Zjištěné hodnoty adsorbovaného mnoţství B na původním a vodou 

upraveném montmorillonitu jsou blízké a pohybují se v intervalu od 1,77 mg.g
-1

 do 

1,95 mg.g
-1

. Největší hodnota adsorbovaného mnoţství byla zaznamenána na původním 

magnetickém montmorillonitu a nejmenší hodnota na vodou upraveném magnetickém 

montmorillonitu.  

 

 

Graf. č. 5: Porovnání adsorpce iontů B na různých sorbentech 

 

Srovnání adsorbovaného mnoţství C uvádí Graf č. 6. Nejmenší hodnota adsorbovaného 

mnoţství C byla zjištěna u původního montmorillonitu. Adsorbované mnoţství C na obou 

magneticky modifikovaných formách je srovnatelné. Hodnoty adsorbovaného mnoţství se 

pohybovaly od 1,92 mg. g
-1

 do 1,95 mg.g
-1

. 
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Graf č. 6: Porovnání adsorpce iontů C na různých sorbentech 

 

Z porovnání adsorbovaného mnoţství jednotlivých kovů lze z výše uvedených grafů 

vysledovat, ţe k největším sorpcím docházelo v případě iontu kovu C. Hodnota 

adsorbovaného mnoţství iontů kovů A a C na původním montmorillonitu je srovnatelná, 

zatímco hodnota adsorbovaného mnoţství iontu kovu B se zvýšila. V případě iontů kovů A a 

C je hodnota adsorbovaného mnoţství na vodou upraveném montmorillonitu téměř 

srovnatelná, zatímco hodnota adsorbovaného mnoţství iontu kovu B se opět zvýšila. 

K největším sorpcím docházelo na původním magnetickém montmorillonitu. V případě 

vodou upraveného magnetického montmorillonitu byly zjištěny malé hodnoty adsorbovaného 

mnoţství u iontů kovů A a B, zatímco hodnota adsorbovaného mnoţství iontu kovu C byla o 

poznaní vyšší. 

4.5  Studium sorpce A, C, B na původním magnetickém montmorillonitu  

Experimenty byly zaměřeny na studium sorpce A, C a B na původním magneticky 

upraveném montmorillonitu a jejich cílem bylo získání sorpčních křivek. Všechny 

experimenty probíhaly za konstantní teploty a času, přičemţ bylo pouţito koncentrací kovů 

v intervalu od 1 mg.l
-1

 do 100 mg.l
-1

. 
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Z Grafu č. 7 je patrné, ţe  adsorpce je poměrně účinná. Mnoţství kovu adsorbované na 

1 g jílu roste s rostoucí počáteční koncentrací kovu v roztoku. V tomto případě nebylo 

pravděpodobně dosaţeno sorpční rovnováhy, a tudíţ při dalším zvyšování počáteční 

koncentrace iontu kovu v roztoku by mohlo dojít k dalším sorpcím. Tabulka č. 4 v Příloze 

ukazuje, ţe k největší účinnosti adsorpce A bylo dosaţeno při počáteční koncentraci kovu 1 

mg.l
-1

.  Adsorbované mnoţství je 0,21 mg.g
-1

. Nejmenší účinnosti adsorpce A pak bylo 

dosaţeno při počáteční koncentraci kovu 100 mg.l
-1

 a adsorbované mnoţství činí 6,44 mg.g
-1

. 

 

 

 

Graf č. 7: Sorpční křivka A na původním magnetické montmorillonitu  

 

V případě sorpční křivky B na původním magneticky upraveném montmorillonitu, 

zobrazené v Grafu č. 8, nedošlo pravděpodobně k dosaţení sorpční rovnováhy. Stejně tak, 

jako v  předchozím případě, roste mnoţství kovu adsorbované na 1 g jílu s rostoucí počáteční 

koncentrací kovu. Při zvyšování počáteční koncentrace kovu dochází ke sniţování účinnosti 

adsorpce. Největší účinnosti adsorpce B bylo rovněţ dosaţeno při počáteční koncentraci kovu 

1 mg.l
-1

 (viz. Tabulka č. 4, Příloha). Tato účinnost byla vyšší neţ předchozí dvě při stejné 

koncentraci. Hodnota adsorbovaného mnoţství činí 0,23 mg.g
-1

. Nejmenší účinnosti adsorpce 

B pak bylo dosaţeno při počáteční koncentraci B v roztoku 100 mg.l
-1

                   a 

adsorbované mnoţství činí 9,69 mg.g
-1

. 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Sorpční křivka B na původním magnetickém montmorillonitu  

 

Sorpční křivka C na původním magneticky upraveném montmorillonitu je zobrazena v Grafu č. 

9. Zpočátku adsorpce probíhala rovněţ účinně. Mnoţství kovu adsorbované na 1 g jílu roste 
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s rostoucí počáteční koncentrací kovu v roztoku. V tomto případě rovněţ pravděpodobně 

nedošlo k dosaţení sorpční rovnováhy. K největší účinnosti adsorpce C došlo při počáteční 

koncentraci 1 mg.l
-1

. Vypočtené hodnoty uvádí v Příloze Tabulka č. 4. Hodnota 

adsorbovaného mnoţství pro tuto koncentraci činí 0,20 mg.g
-1

. Nejmenší účinnosti adsorpce 

31 % bylo dosaţeno při koncentraci nejvyšší 100 mg.l
-1

. Adsorbované mnoţství činí 7,60 

mg.g
-1

. 

 

 

 

 

Graf č. 9: Sorpční křivka C na původním magnetickém montmorillonitu  

4.6 Adsorpční izotermy 

Průběh adsorpce z roztoků na pevných látkách lze popsat Freundlichovou nebo 

Langmuirovou izotermou. 

Pro výpočet Freundlichovy izotermy platí: 


r

ca .  

 

Pro výpočet Langmuirovy izotermy platí: 

r

r

cb

cb
aa

.1

.
.

max


  

 

kde  a……mnoţství rozpuštěné látky (adsorbátu) adsorbované jednotkovou hmotností 

absorbentu [mg.g
-1

] 

        α, β, amax, b…parametry závislé na teplotě a charakteristické pro danou trojici látek-

rozpouštědlo, rozpouštěnou látku a absorbát 

        cr……rovnováţná koncentrace rozpuštěné látky [mg.l
-1

] 

 

Sestrojené sorpční křivky, uvedené předcházející kapitole, naměřené pro laboratorní 

teplotu 25 
o
C byly dále popsané závislostí:  
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r

cfa loglog   

,která odpovídá logaritmickému (lineárnímu) tvaru Freundlichovy izotermy. Závislost byla 

zhodnocena výpočtem korelačního koeficientu definovaného vztahem: 
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Pro výpočet regresních koeficientů lineární závislosti (A,B)  platí: 
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kde  x……hodnoty mnoţství sledované látky ve vzorku, 

        y……hodnoty měřené veličiny, 

        n……počet měření. 

Na Grafech č. 10, 11 a 12 jsou uvedeny sorpční křivky A, B a C popsané lineárním 

tvarem  Freudlichovy izotermy. V obrázcích jsou uvedeny vypočítané hodnoty korelačních 

koeficientů a rovnice závislosti logaritmu absorbovaného mnoţství na jednotku hmotnosti 

sorbentu na logaritmu rovnováţné koncentrace absorbátu v roztoku ve tvaru:  

                                              y = A + B.x,   kde y = log(a) 

                                                                            x = log (cr) 

 

 

 

Graf č. 10: Sorpční křivka A popsaná lineárním tvarem Freudlichovy izotermy 
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Graf č. 11: Sorpční křivka B popsaná lineárním tvarem Freudlichovy izotermy 

    

Graf č. 12: Sorpční křivka C popsaná lineárním tvarem Freudlichovy izotermy 

 

Z hodnot korelačních koeficientů lze usuzovat, ţe sledované sorpční závislosti lze pro 

teplotu 25 
o
C popsat Freudlichovou izotermou.  

4.7  Morfologie sorbentů po sorpci  

Pro další charakterizaci morfologie vzorku sorbentu po sorpci byl pouţit řádkovací 

elektronový mikroskop XL 30 s rentgenovým mikroanalyzátorem EDAX. Elektronovým 

mikroskopem byly analyzovány vzorky jílů po sorpci A, C a B s počáteční koncentrací 

10 mg.l
-1

.  

Na následujících Obrázcích č. 18, 19 a 20 je fotografie původního, původního 

magneticky upraveného montmorillonitu a vodou i magneticky upraveného montmorillonitu 

po sorpcích A, C a B. Jedná se o ukázku změn povrchů jednotlivých tří typů montmorillonitu. 

Na povrchu materiálu nebyly nalezeny zachycené ionty kovů, protoţe jejich obsah byl ve 

všech zkoumaných případech menší neţ 1 %. 

 

 

                                                                                 
                  

                        a)                                                                                    b)   
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Obrázek č. 18 : Snímky povrchu původního magnetického montmorillonitu (a) a vodou 

upraveného magnetického montmorillonitu (b) po sorpci A, získaný SEM 

při zvětšení 1000x 

 

              

                  

                              a)                                                                             b) 

 

 

                 

Obrázek č. 19 : Snímky povrchu původního magnetického montmorillonitu (a) a vodou 

upraveného magnetického montmorillonitu (b) po sorpci B, získaný SEM 

při zvětšení 1000x 

 

 

               
 

                               a)                                                                         b) 
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Obrázek č. 20 : Snímky povrchu původního magnetického montmorillonitu (a) a vodou 

upraveného magnetického montmorillonitu (b) po sorpci C, získaný SEM 

při zvětšení 1000x 
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5. Závěr  

Tato diplomová práce se zabývá studiem sorpčních vlastností modifikovaných 

fylosilikátů a vznikla za podpory projektu GAČR, reg. číslo 205/08/0869. Teoretická část 

pojednává o odpadních vodách a jejich vlivu na ţivotní prostředí.  Tato část také zahrnuje 

přehled skupin fylosilikátů a rešerši na téma „Současný stav poznatků o vyuţití fylosilikátů 

při úpravě odpadních vod“. V úvodu experimentální části jsou popsány pouţité 

experimentální metody  a je zde také uvedena fyzikálně-chemická charakteristika pouţitého 

modifikovaného fylosilikátu. Předmětem zkoumání byl vliv úpravy zvoleného jílového 

minerálu – montmorillonitu - magnetizací na sorpce iontů kovů A, C a B. 

Byly provedeny dvě skupiny experimentů metodou vsádkového reaktoru dynamického 

typu. První skupina experimentů zahrnovala studium sorpce A, C a B na původním, vodou 

upraveném, původním magneticky upraveném a vodou i magneticky upraveném 

montmorillonitu. Druhá skupina experimentů byla zaměřena na studium sorpce A, C a B na 

původním magneticky upraveném montmorillonitu. V tomto případě bylo cílem získání 

sorpčních křivek a popis jejich typu. Všechny experimenty probíhaly za konstantní teploty, 

času a poměru kapalné fáze s obsahem iontu kovu a sorbentu, přičemţ bylo pouţito 

koncentrací kovů v intervalu od 1 mg.l
-1

 a 100 mg.l
-1

. 

Z provedených experimentů vyplývají následující závěry: 

 Z výsledků první skupiny experimentů vyplývá, ţe magnetická modifikace původního 

montmorillonitu měla značně pozitivní dopad na účinnost adsorpce všech tří 

zkoumaných iontů kovů. Účinnost adsorpce v těchto případech byla větší neţ 70 %.   

 Magnetická modifikace vodou upraveného montmorillonitu ukázala pozitivní 

výsledky pouze při účinnosti adsorpce iontu kovu C. Hodnota účinnosti adsorpce C 

činila 80,3 %.  

 Magnetická modifikace vodou upraveného montmorillonitu neprokázala dobré sorpční 

vlastnosti v případě sorbovaného A a B z vodného roztoku. Hodnota adsorbovaného 

mnoţství nedosahovala ani 23 %. 

 Se zvyšováním počáteční koncentrace iontů kovů A, C a B ve vodném roztoku se 

zvyšuje jejich mnoţství adsorbované na 1 g jílu, ale sniţuje se účinnost adsorpce. 
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 Získané sorpční křivky s ionty kovů A, C a B naznačují, ţe v případě pouţití 

původního magnetického montmorillonitu nebylo pravděpodobně ani v jednom 

případě dosaţeno sorpční rovnováhy. 

 Závislosti adsorbovaného mnoţství na rovnováţné koncentraci adsorbátu ve vodném 

roztoku při teplotě 25 
o
C lze popsat Freudlichovou izotermou. 

 Získané výsledky naznačují, ţe magneticky upravený montmorillonit by mohl slouţit 

k čistění odpadních vod s obsahem iontů A, C a B.  
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8. Přílohy 

Tabulka č. 1: Vstupní experimenty – vstupní data 

  Typ jílu Čas [h] Navážka jílu [g] c0 [mg.l
-1

] cr [mg.l
-1

] 

  O 1 0,2009 10 4,53 

A WT 1 0,2025 10 3,34 

  OMT 1 0,2112 10 2,59 

  WMT 1 0,2169 10 7,82 

  O 1 0,2186 10 4,04 

C WT 1 0,2014 10 3,22 

  OMT 1 0,2011 10 2,14 

  WMT 1 0,2089 10 1,97 

  O 1 0,2057 10 2,70 

B WT 1 0,2001 10 2,21 

  OMT 1 0,2004 10 1,24 

  WMT 1 0,2097 10 7,72 

 

 

Tabulka č. 2: Vstupní experimenty – výstupní data 

  Typ jílu 
  Adsorb. množství [mg.g

-1
]       

na 1 g jílu  
Účinnost adsorpce [%]             

na 1 g jílu  

  O 1,36 54,70 

A WT 1,65 66,57 

  OMT 1,75 74,09 

  WMT 0,50 21,80 

  O 1,36 59,60 

C WT 1,68 67,85 

  OMT 1,95 78,58 

  WMT 1,92 80,30 

  O 1,77 73,00 

B WT 1,95 77,86 

  OMT 2,19 87,62 

  WMT 0,54 22,80 
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Tabulka č. 3: Experimenty pro získání sorpční křivek – vstupní data 

  Typ jílu Čas [h] Navážka jílu [g] c0 [mg.l
-1

] cr [mg.l
-1

] 

    1 0,2055 1 0,12 

    1 0,2019 5 0,96 

A OMT 1 0,2112 10 2,59 

    1 0,2052 20 8,20 

    1 0,2031 50 28,30 

    1 0,2060 70 45,70 

    1 0,2026 100 73,90 

    1 0,2075 1 0,15 

    1 0,2093 5 1,21 

C OMT 1 0,2011 10 2,14 

    1 0,2004 20 7,61 

    1 0,2034 50 26,00 

    1 0,2005 70 43,20 

    1 0,2039 100 69,00 

    1 0,2024 1 0,09 

    1 0,2034 5 0,67 

B OMT 1 0,2004 10 1,24 

    1 0,2012 20 5,15 

    1 0,2194 50 19,50 

    1 0,2052 70 36,00 

    1 0,2013 100 61,00 
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Tabulka č. 4: Experimenty pro získání sorpční křivek – výstupní data 

  Typ jílu c0 [mg.l
-1

] 
    Adsorb. množství [mg.g

-1
]       

na 1 g jílu 
Účinnost adsorpce [%]             

na 1 g jílu 

    1 0,21 89,21 

    5 1,00 80,69 

A OMT 10 1,75 74,09 

    20 2,88 59,04 

    50 5,34 43,40 

    70 5,90 28,57 

    100 6,44 26,10 

    1 0,20 85,33 

    5 0,91 75,45 

C OMT 10 1,95 78,58 

    20 3,09 61,95 

    50 5,90 48,00 

    70 6,68 38,28 

    100 7,60 31,00 

    1 0,23 90,24 

    5 1,06 86,54 

B OMT 10 2,19 87,62 

    20 3,69 74,25 

    50 6,95 60,97 

    70 8,28 48,56 

    100 9,69 39,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


