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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá přípravou organicky modifikovaného vermikulitu, který byl 

pouţit jako sorpční materiál při testování průběhu dynamické sorpce. Sledováním 

koncentrací vyšších uhlovodíků v eluentech se posuzovaly sorpční vlastnosti organicky 

modifikovaného vermikulitu. Cílem bylo zjištění sorpční účinnosti této metody.  

 

 

Annotation 

The bachelor work deals with the preparation of organically modified vermiculite, which 

was used as a sorbent material for testing the dynamic sorption. Monitoring of compounds´ 

concentrations with higher hydrocarbons in eluents to assess the sorption properties of 

organically modified vermiculite. The aim was to determine the sorption efficiency of this 

method. 
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1 Úvod a cíl práce 

Vermikulit je jílovým minerálem, který je zařazen do skupiny fylosilikátů. Stejně jako 

fylosilikáty má i vermikulit vrstevnatou strukturu. Vyznačuje se několika důleţitými 

vlastnostmi, které ho předurčují k tomu, aby byl vhodným sorpčním materiálem. Mezi tyto 

vlastnosti patří například vysoká výměnná kationová kapacita, výše zmíněná vrstevnatá 

struktura vermikulitu a také schopnost interkalace, kdy do své struktury vermikulit 

začleňuje tzv. hosty, např. molekuly organických látek, polymery nebo komplexní ionty. 

Tento proces interkalace má za následek strukturální změnu vermikulitu, a také změnu 

jeho fyzikálních nebo chemických vlastností. Modifikace vermikulitu začleněním 

organických látek do jeho struktury mění původní hydrofilní povahu vermikulitu na 

hydrofóbní. Takto organicky modifikované formy se vyznačují velmi zvýšenou sorpční 

schopností nepolárních organických látek čehoţ se vyuţívá pro sorpci organických látek 

při čištění odpadních vod nebo například pro čištění a odbourávání olejů. U nás nejsou tyto 

modifikované jílové materiály příliš pouţívány, vyuţívají se jiné sorpční materiály, např. 

aktivní uhlí.    

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou organicky modifikovaného vermikulitu a  

přípravou procesu kolonové (dynamické) sorpce uhlovodíků C10-C40 s vyuţitím 

připraveného  materiálu. Cílem metody bylo zjištění její sorpční účinnosti. Většina 

doposud zveřejněných prací zabývajících se sorpcí organických látek na modifikované 

jílové minerály vyuţívá vsádkový (statický) způsob sorpce. V praxi se však setkáváme 

spíše s dynamickou sorpci, kdy kapalina obsahující látky, jeţ mají být sorbovány, protéká 

přes vrstvu sorbentu.  

K přípravě sorpčního materiálu byl pouţit přírodní brazilský Mg-vermikulit, který byl 

modifikován na Na-vermikulit. Organicky modifikovaná forma tohoto vermikulitu byla 

připravena pomocí soli HDTMA. Byly připraveny celkem 4 druhy sorpčního materiálu 

v závislosti na odlišném obsahu kationových koncentrací organické látky (HDTMA), 

testován však byl pouze jeden z nich, a to z důvodu časové kapacity vyhrazené pro 

bakalářskou práci.  
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Cíle bakalářské práce: 

 Stanovení kationové výměnné kapacity přírodního brazilského vermikulitu 

 Příprava Na-vermikulitu 

 Příprava HDTMA vermikulitu (o koncentracích HDTMA odpovídajících 20%, 

40%, 60% a 80% CEC) 

 Příprava zařízení pro dynamickou sorpci 

 Testování účinnosti dynamické sorpce na vybraném organicky modifikovaném 

vermikulit  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Ondřej Měrka: Studium dynamické sorpce na modifikovaných jílových minerálech 
 

3 

 

2 Teoretická část 

2.1 Jíly 

Definice jílu je známá jiţ od roku 1546. Jíly vznikají na Zemi jiţ několik miliónů let. 

Jíl je směsný přírodní materiál, primárně sloţený z jemně zrnitých minerálů. (Weiss Z. a 

Kuţvart M., 2005). 

2.1.1 Vlastnosti jílů 

Jíl je materiál, který je při přiměřeném obsahu vody obecně plastický a ztvrdne po 

vysušení či vypálení. Součástí jílů bývají především fylosilikáty, které mají vrstevnatou 

strukturu. Kromě fylosilikátů se v jílech mohou vyskytovat i jiné minerály a organická 

hmota, které mohou ovlivňovat jejich plasticitu nebo tvrdnutí po vysušení a vypálení. Mezi 

tyto minerály patří např. krystalické i nekrystalické modifikace SiO2, minerály skupiny 

alofánu, ţivce, zeolity, karbonáty či oxidy a hydroxidy ţeleza a hliníku. (Weiss Z. a 

Kuţvart M., 2005). 

2.1.2 Výskyt a ložiska jílů v ČR 

  

 

Obrázek 1: Ložiska jílu ČR (www.geologie.vs b.cz).  

 K 31.12.2005 bylo v ČR evidováno 111 loţisek (viz. Obrázek 1) s bilančními 

prozkoumanými zásobami 193,2 mil. tun, bilančními vyhledanými zásobami 414,0 mil. tun 

a nebilančními zásobami 349,7 mil. tun. V roce 2005 byl v ČR těţen jíl z 25 loţisek s 

celkovou roční těţbou 671 tisíc tun (www.geologie.vsb.cz). 

http://www.geologie.vsb.cz/
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2.2 Jílové minerály a jejich modifikované formy 

Jílové minerály tvoří podstatnou část půdního horizontu. Řadí se mezi první 

suroviny, které začalo lidstvo pouţívat a pouţívá dodnes. Minerály v půdách jsou 

nejčastějším přírodním materiálem, jsou to například ţivce (60%), pyroxen a amfibol 

(17%), křemen (12%) a slída (4%). Celkově zaujímají 7 – 10% celkového minerálního 

podílu v půdě. Minerální podíl pevné fáze půdy se skládá z velkého mnoţství částic o 

různých velikostech, obsahuje disperze (nad 1μm), koloidní disperze (částice od 1μm do 

1nm – koloidní jíl, hydratované seskvioxidy, kyselina křemičitá), molekulární disperze 

(pod 1nm – rozpuštěné kyseliny, soli, zásady, disociované iony v půdě) (Barabaszová K., 

2006).  

Horninotvorné minerály podléhají zvětrávání, kdy dochází k přeměně prvotních 

minerálů na minerály druhotné, jejichţ součástí jsou i jílové minerály. Samotný proces 

zvětrávání probíhá v nejsvrchnější vrstvě zemské kůry. Při zvětrávání dochází ke změně 

chemického i mineralogického sloţení. (Barabaszová K., 2006).  

Mezi jílové minerály běţně patří hydratované amorfní a krystalické fylosilikáty a 

fyloalumosilikáty s velmi jemnozrnnými částicemi. Obecně z technologického hlediska 

jsou mezi jílové minerály řazeny takové, jejichţ částice jsou menší neţ 2μm. (Barabaszová 

K., 2006): 

Jílové minerály jsou vyuţívány v průmyslových odvětvích a jsou předmětem 

výzkumu po celém světě (Číčel B. et al., 1981). 

Mezi jílové minerály patří všechny fylosilikáty a další minerály, jako např. minerály 

skupiny alofánu i některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy. Na rozdíl od fylosilikátů, 

bývají obvykle pouze minoritními sloţkami jílů (Weiss Z. a Kuţvart M., 2005) 

2.2.1 Vlastnosti jílových minerálů 

Jílové minerály se vyznačují řadou unikátních vlastností (Barabaszová K., 2006): 

 Schopnost sorpce a iontové výměny  

Vyměnitelné kationty (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, H+, H3O+, NH4
+) se váţou na 

struktury jílových fylosilikátů na přerušené nenasycené vazby na povrchu, hlavně 

na hranách částic (adsorpce) a dále elektrostaticky na tzv. vnitřním povrchu částic, 

tj. do mezivrstevních prostor na přebytečné nenasycené náboje vrstevního 
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komplexu (absorpce). Mnoţství a druh vyměnitelných kationtů ovlivňují fyzikální 

vlastnosti, a tím i vyuţití jílových minerálů. Největší výměnnou kapacitu mají 

fylosilikáty vermikulitové a smektitové struktury (mají velký vnitřní povrch).  

 Schopnost vázat vodu 

Voda se na jílové minerály váţe dvěma způsoby: 

1) jako molekuly vody v pórech mezi částicemi a sorbované na povrchu částic.  

2) jako hydroxylové skupiny OH- v hydratačních obalech vyměnitelných kationtů 

v mezivrstevních prostorách.  

Navázání vody na jílový minerál má za následek oddálení vrstevních komplexů, 

přičemţ dojde k bobtnání jílu. 

 Chování při zahřívání 

Při zahřívání dojde nejprve k dehydrataci (ztrátě sorbovaných molekul H2O) a 

následně k dehydroxylaci (ztrátě OH-). Při teplotách 500 - 800 °C dojde k destrukci 

fylosilikátové struktury, nad 900 °C vznikají nově vytvořené fáze.  

 Reakce s organickými látkami 

Úpravou vhodných jílových minerálů (vermikulitů a smektitů) lze vytvořit 

produkt schopný reakce s organickými látkami za vzniku tzv. organo-jílových 

komplexů. Tyto komplexy mají vyuţití při čištění a odbarvování olejů a jiných 

potravinářských produktů, dále také např. při krakování uhlovodíků. 

2.2.2 Využití jílových minerálů 

Jílové minerály se vyuţívají v průmyslovém odvětví (keramickém, stavebním, 

slévárenském, papírenském, farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském průmyslu). 

Jejich vyuţití v těchto odvětvích spočívá jako molekulová síta, sorbenty, filtry, 

katalyzátory, plniva, suspenze a např. izolace. Nejvíce průmyslově vyuţívané jílové 

minerály jsou kaolinit, montmorillonit, illit a halloysit. Jílové minerály v geologii se 

vyuţívají jako indikátory podmínek zvětrávání, diageneze a metamorfních pochodů. 

(Barabaszová K., 2006). 
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2.2.3 Fylosilikáty 

2.2.3.1 Struktura fylosilikátů 

Fylosilikáty mají vrstevnatou strukturu. Patří do skupiny jílových minerálů 

tvořených silikáty (křemičitany), které jsou sloţeny převáţně z Si, Al, O, H a v menším 

mnoţství obsahují Ca, Mg, Fe, K, Zn (Barabaszová K., 2006). 

Základní stavební jednotkou fylosilikátů jsou tetraedry a oktaedry, kte ré se 

vzájemně spojují do sítí (Barabaszová K., 2006). 

 Tetraedr [SiO4]-4 je tvořen centrálním kationtem Si4+, obklopeným čtyřmi 

kyslíkovými anionty O2- (viz. Obrázek 2). Centrální kation tetraedrů můţe být 

substituován Al. Kaţdý tetraedr se váţe třemi vrcholy (kyslíkovými atomy) na 

sousední tetraedry. Čtvrtý atom kyslíku je vrcholový a je orientovaný na rovinu 

bazálních kyslíků a vytváří spojení s oktaedrickou sítí (Barabaszová K. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 Oktaedr  je tvořen centrálním kationtem nejčastěji Al, Mg nebo Fe, 

obklopeným šesti kyslíkovými anionty O2- (viz. Obrázek 3). Tyto centrální 

kationty tvoří hexagonální síť. Obsazení centrálních kationtů můţe být 

dvojmocnými kationty (Mg2+, Fe2+), vzniká tedy trioktaedrické uspořádání. 

Tyto pozice mohou být obsazeny také trojmocnými kationty (Al3+, Fe3+), pak 

vzniká uspořádání dioktaedrické, protoţe z kaţdých tří pozic jsou obsazené jen 

dvě a jedna je neobsazená (Číčel B. et al., 1981). 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Tetraedr (Barabaszová K. 2006). 

Obrázek 3: Oktaedr (Barabaszová K. 2006).  
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Tetraedrické sítě jsou uspořádány do nekonečných vrstev, kaţdý tetraedr se váţe 

třemi vrcholy (kyslíkovými atomy) na sousední tetraedry (viz. Obrázek 4). Čtvrtý atom 

kyslíku je vrcholový a je orientovaný na rovinu bazálních kyslíků a vytváří spojení 

s oktaedrickou sítí. (Barabaszová K., 2006).  

 

Obrázek 4: Tetraedrická síť fylosilikátů (Barabaszová K., 2006)  

Oktaedrická síť sdílí spolu vrcholy a také polovinu hran. Centrální pozice oktaedrů 

v síti mohou být obsazeny stejnými nebo různými kationty, ale mohou zůstat také 

neobsazeny. Podle tohoto obsazení dělíme fylosilikáty do tří skupin (Barabaszová K. , 

2006): 

 Trioktaedrické 

 Oktaedrické pozice jsou obsazeny kationty (viz. Obrázek 6). 

 Dioktaedrické 

Dvě ze tří oktaedrických pozic jsou obsazeny kationty a třetí je neobsazená (viz. 

Obrázek 5). 

 Monooktaedrické 

Dvě ze tří pozic jsou neobsazené a třetí je obsazena kationty. 

 

 

Obrázek 5: Dioktaedrická síť fylosilikátů (Barabaszová K., 2006). 
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Obrázek 6: Trioktaedrická síť fylosilikátů (Barabaszová K., 2006). 

Fylosilikáty se skládají z typizovaných sítí a mezivrství, které vznikají mezi 

jednotlivými sítěmi. Dochází ke spojování tetraedrické sítě s oktaedrickou sítí, přičemţ 

vznikají dva druhy vrstev typu 1:1 a 2:1 (čísla představují počet sítí vyjadřující jednu 

vrstvu) (viz. Obrázek 7) (Barabaszová K., 2006): 

 1:1 – spojení jedné oktaedrické sítě s jednou sítí tetraedrickou 

 2:1 – spojení jedné oktaedrické sítě obklopené dvěma sítěmi tetraedrickými.  

 

 

Obrázek 7: Fylosilikátové sítě vrstev typu 1:1 a 2:1 (Barabaszová K. 2006). 

Sítě se spojují prostřednictvím vrcholových kyslíků tetraedrické sítě, které nahradí 

dva ze tří aniontů OH- sítě oktaedrické (Barabaszová K., 2006).  

Struktura fylosilikátu je tvořena strukturními jednotkami (jedna vrstva plus 

mezivrství). V přírodních jílech se v mezivrství nacházejí kationty kovů a proměnlivý 

obsah vody (Barabaszová K., 2006).  

Fylosilikátové minerály (kaolinit, halloysit, montmorillonit, vermikulit a illit) se 

nejčastěji vyskytují ve tvaru destiček a mají největší schopnosti se vázat, bobtnat a také se 

vyznačují dobrými plastickými vlastnostmi (Barabaszová K., 2006).  
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2.2.3.2 Klasifikace fylosilikátů 

 

               Tabulka 1: Klasifikační znaky fylosilikátů (Barabaszová K., 2006). 

 

 

Ve výše uvedené tabulce 1 jsou vyznačeny základní mineralogické skupiny fylosilikátů. 

 

2.2.4 Modifikované jílové minerály 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, jílové minerály díky své vrstevnaté struktuře a s ní 

spojenými iontovýměnnými vlastnostmi jsou vhodné k provádění modifikačních procesů, 

kdy se cíleně mění vlastnosti těchto jílových minerálů za účelem jejich dalš ího 

specifického vyuţití.  

 

2.2.4.1 Interkalace jílových minerálů 

Interkalace jílových minerálů je jejich schopnost přijímat do své krystalové 

struktury organické molekuly, polymery nebo komplexní ionty. Interkalací dochází 

k modifikaci struktury jílového minerálu, při které se do vhodné hostitelské struktury 

včlení v podobě atomů, molekul nebo komplexních iontů jiné látky. Interkalací dojde ke 

změně fyzikálních i chemických vlastností, které jsou závislé na koncentraci a druhu 
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interkalantu. Jílové minerály jsou díky své vrstevnaté struktuře vhodné pro interkalaci. 

(Barabaszová K., 2006). 

 

Mezivrstevní prostory jílových minerálů po interkalaci mohou být vyplněny 

(Barabaszová K., 2006): 

 komplexními molekulami interkalantu (iontově výměnná interkalární reakce)  

 původními mezivrstevními kationty a polárními neutrálními molekulami 

interkalantu (ion-dipólová interakce) 

Interkalace spočívá v tom, ţe do hostitelské struktury, která je v pevné fázi, difundují 

molekuly hosta (interkalátu) z roztoku nebo plynné fáze  (viz. Obrázek 8). Do budoucna tak 

interkalace přispěje k vytváření nových materiálů s jedinečnými vlastnostmi. (Barabaszová 

K., 2006). 

 

Obrázek 8: Schéma interkalace (Barabaszová K. 2006).  

 

2.2.4.2 Organický modifikované jílové materiály (nanokompozitní jílové materiály) 

Jílové minerály se vyuţívají jako základní nanokompozitní materiál, díky své 

vrstevnaté struktuře a schopnosti výměny kationtů z organických molekul mezi jejich 

vrstvami. Vznikají tak 2D nanokompozity, ve kterých je jílový minerál matricí a organický 

materiál je hostující látkou. (Barabaszová K., 2006). 

Důleţitými prvky při vyuţívání jílových minerálů jsou (Barabaszová K. 2006).:  

 Čistota jílového minerálu  

 Chemické sloţení 

 Velikost povrchu 

 Iontová výměnná kapacita (CEC) ovlivňující nanokompozitní vlastnosti 
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V mezivrství přírodních jílů se nacházejí kationty kovů a proměnlivý obsah vody, 

v interkalovaných jílech molekuly nebo komplexní ionty. Vlastnosti produktu potřebné pro 

určitou aplikaci je dán koncentrací a druhem molekuly. (Barabaszová K., 2006). 

V závislosti na hustotě náboje jílových minerálů dochází k rozdílnému uspořádání 

kationtů polymerů v jejich objemu (viz. Obrázek 9). Delší řetězec polymeru a také vyšší 

hustota náboje jílů podporuje oddělení jílových vrstev. Podle toho jsou rozlišovány 4 

struktury uspořádání polymerů ve struktuře jílového minerálu (Barabaszová K., 2006).: 

 

 

Obrázek 9: Orientace kationtů v jílových minerálech (Barabaszová K. 2006).  

 

Interkalace je spojována s přípravou organických nebo anorganických 

nanokompozitů. Interkalace tak představuje cestu k vývoji nových materiálů s předem 

danými vlastnostmi. (Barabaszová K., 2006). 

Interkalací velkých komplexních kationtů do mezivrství vrstevnatých silikátů 

vznikají modifikované jílové minerály, které slouţí jako selektivní sorbenty a katalyzátory. 

Při interkalaci velkých komplexních kationtů do mezivrství vrstevnatých silikátů dojde 

k tomu, ţe tyto kationty zde působí jako pilíře vytvářející dutiny pro sorpci velkých 

organických molekul z vodného prostředí jako např. polychlorované bifenyly nebo 

aromatické uhlovodíky. Selektivitu je moţné řídit rozměrem interkalovaných kationtů. 

(Barabaszová K., 2006). 

Silikátové vrstvy jílových minerálů mohou nést opticky aktivní látky, které vytvoří 

organizovaný uspořádaný supramolekulární systém. Fotofyzikální a fotochemické 

vlastnosti se podstatně zvýrazní vzhledem k látce v původním stavu. (Barabaszová K., 

2006). 



Ondřej Měrka: Studium dynamické sorpce na modifikovaných jílových minerálech 
 

12 

 

.  

Přírodní nanomateriály člověk zpracovává a vyvíjí hlavně pro komerční aplikace 

(materiálové přísady pro polymery, plasty a kompozity, nanočástice na přírodní bázi 

určené pro kosmetiku a produkty osobní péče). Přírodní materiály představují zásadní podíl 

pro vývoj lidstva a také jednu z prvotních surovin, kterou se lidstvo naučilo vyuţívat 

(Barabaszová K., 2006). 

 

2.2.4.3 Příklady využití organicky modifikovaných jílových materiálů v praxi 

V roce 1996 v oblasti středního Michiganu byla řešena problematika, kdy voda 

vyuţitá při těţbě ropy obsahovala 500 ppm zbytkové ropy. Voda byla injektována do vrtu 

v mnoţství 556500 litrů denně, toto mnoţství bylo neustále sniţováno, protoţe póry na dně 

ve vrtu se ucpávaly. Kaţdé tři měsíce musel provozovatel pronajmout soupravu pro  

injektování kyseliny chlorovodíkové a rozpouštědel na bázi xylenu do vrtu za účelem 

částečného obnovení propustnosti. Náklady byly 7500 dolarů za kaţdou injektáţ a prostoje 

obsluhy vrtu. Bylo jasné, ţe bude zapotřebí účinnější a méně nákladné řešení. Odlučovače 

emulze olej/voda byly instalovány v ústí vrtu spolu s  nádrţí naplněnou 545 kilogramy 

organicky modifikovaného jílu. Za jednorázovou instalaci byly výdaje 5900 dolarů. 

Výtoková voda obsahovala oleje o koncentraci 5 ppm (Alther G.R., 1999) 

V roce 1995 v kompresorové stanici ve státě Mississippi došlo k úniku oleje a splachu 

z potrubí do splaškové vody, která se tímto kontaminovala ropnými látkami. K řešení 

problému bylo nainstalováno zařízení k čištění vody, které se skládalo ze sběrné nádrţe 

odpadní vody s ventilem k odvodu ropy, separátoru olej/voda opatřeném sběračem oleje 

s přepadem a nádrţ na výtokovou vodu spolu se dvěma terciárními čistícími filtry. První 

filtr obsahoval organicky modifikovaný jíl, zatímco druhý aktivní uhlí za účelem 

odstranění zbytkových uhlovodíků z vody před vypuštěním. Kontaminanty ve výtokové 

vodě byly pod mezí detekce a filtrační náplň bylo nutné měnit pouze jednou ročně (Alther , 

1999). 
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2.3 Vermikulit 

Vermikulit patří do skupiny fylosilikátů. Název vermikulit je odvozen z latinského 

vermiculare (červík) (Barabaszová K. 2006).  

 

 

2.3.1 Struktura a krystalochemie vermikulitu 

Struktura vermikulitu je tvořena vrstvami 2:1. Tvořenými dvěma tetraedrickými 

sítěmi a jednou oktaedrickou. Mezivrstevní prostor je vyplněn hydratovanými výměnnými 

kationty, umístěnými mezi vrstvami molekul vody (viz. Obrázek 10 a 11).  Molekuly vody 

jsou strukturálně vázány jen volně vodíkovými můstky. Dochází tedy snadno k jeho 

dehydrataci uţ při teplotě 60 °C.  (Barabaszová K. 2006).  

Vermikulit je zejména trioktaedrický. Dioktaedrický vermikulit je takřka nemoţné 

získat v čisté formě. Struktura trioktaedrického vermikulitu je nábojové nevyváţená 

záporným nábojem, který je kompenzován vyměnitelnými kationty v mezivrství (Číčel B. 

et al., 1981). 

Záporný náboj silikátových vrstev se koncentruje na tetraedrech následkem 

substituce Si za Al. V oktaedrech vzniká přebytek kladných nábojů následkem substituce 

Mg2+ (Číčel B. et al., 1981).  

 

 

Obrázek 10: Vrstevnatá struktura vermikulitu (Yariv S.  a  Cross H., 2002). 



Ondřej Měrka: Studium dynamické sorpce na modifikovaných jílových minerálech 
 

14 

 

 
V přírodě se u vermikulitů v mezivrství vyskytují nejčastěji kationty hořčíku 

(Mg2+), dále také kationty Ca2+ a Na+. Nejčastěji bývá původní mezivrstevní kation 

substituován za kation K+ nebo Ba2+ (Barabaszová K. 2006).  

Obsah Mg2+ se obvykle pohybuje mezi 0,2 aţ 0,5, avšak  u některých vzorků byly 

zjištěny také zvýšené obsahy Ca2+ a Na+. Podle dominujícího mezivrstevního kationu jsou 

vermikulity označovány předponou, která specifikuje charakter mezivrstevního kationtu. 

Např. přírodní vermikulit s dominujícím Mg2+ v mezivrství je označován jako Mg-

vermikulit (Weiss Z. a Kuţvart M., 2005). 

Vermikulity se v přírodě vyskytují velmi často jako šupinkové agregáty (občas i 

s velkými a dobře vyvinutými tabulkovitými krystaly). Jejich krystalová struktura je 

tvořena 2:1 vrstvami, přičemţ mezivrstevní prostor je obsazen hydratovanými výměnnými 

kationy. Vrstvy 2:1 jsou trioktaedrické a jako dominantní oktaedrický kationt vystupuje 

Mg (Weiss Z., Kuţvart M., 2005). 

Základní struktura vermikulitu je identická se slídou a mastkem. Mezi vrstvami leţí 

v poměru 2:1 iontovýměnné vrstvy. Tato vrstva změní svou sílu v závislosti na 

mezivrstevních kationtech a uspořádání molekul vody při hydrataci (www.grena.cz). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Obrázek 11: Struktura vermikulitu (Weiss Z. a Kužvart M., 2005). 
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Na obrázku 11 je znázorněna vrstevnatá struktura vermikulitu, která je tvořena 

dvěma tetraedrickými vrstvami obklopující z obou stran jednu vrstvu oktaedrickou. Tato 

oktaedrická vrstva tvoří mezivrstevní prostor a je sloţena z mezivrstevních oktaedrických 

kationtů (Mi) a mezivrstevních molekul vody (H2O) (Weiss Z. a Kuţvart M., 2005). 

 

2.3.2 Vlastnosti vermikulitů 

Vermikulit má několik důleţitých vlastností, kterými jsou např. (Barabaszová K. 

2006): 

 výměna kationtů a organických látek v mezivrstevním prostoru 

  termální expanze  

Při zahřátí dojde k oddálení plochých šupinek ve struktuře vermikulitu. Vermikulit tak 

mnohonásobně zvětší svůj objem. Takto vzniklé útvary jsou lehké a silně porézní. 

Průmyslově se expanze dosahuje prudkým zahřátím na 800-1000°C. 

 

V níţe uvedené tabulce 2 jsou vyznačeny základní obecné vlastnosti vermikulitu.  

 

                 Tabulka 2: Základní vlastnosti vermikulitu obecně (www.wikipedia.org).  

Kategorie  Minerál 

Chemický vzorec (Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4(H2O) 

Barva ţlutohnědá, zelenohnědá aţ šedá 

(viz. Obrázek 12 a 13) 

Vzhled krystalů šupinky 

Soustava jednoklonná 

Tvrdost 1,5 

Lesk perleťový aţ mastný 

Štěpnost dokonalá 

Vryp nazelenalý 

Hustota 2,3 – 2,7 g/cm³ 

 

Vermikulit má různé chemické vzorce podle naleziště. Obecný vzorec uvedený zde je 

typický vzorec, který byl vypočten na základě 65 analýz vermikulitu. (www.grena.cz) 
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(Na0,21,K0,39Mg0,19Ca0,136H2O) (Mg5Fe+2
0,2Fe+3

0,8)[Si5.5Al2.5O20] (OH)4, 

kde prvky v první kulaté závorce představují iontovýměnnou vrstvu, prvky ve druhé kulaté 

závorce obsahují kationty oktaedrické vrstvy a prvky uvnitř hranaté závorky obsahují 

tetraedrickou vrstvu (www.grena.cz). 

 
 

 

Obrázek 12: Lupen vermikulitu (foto Jirásek J., 2007) (www.geologie.vsb.cz). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2.3.3 Naleziště a těžba vermikulitu 

Naleziště vermikulitu jsou v Jiţní Africe, Brazílii, Číně a USA. Nejznámější a 

nejčastější je však vermikulit z oblasti Palabory v severní provincii Jihoafrické republiky. 

(Barabaszová K. 2006).  

Ojedinělá loţiska vermikulitu se nacházejí také v České Republice (Stupná, 

Drahonín, Heřmanov), na Slovensku (Merník). (www. geologie.vsb.cz) 

 

  

Obrázek 13: Vermikulit (www.fabsreptiles.co.uk). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drahon%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99manov
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mern%C3%ADk&action=edit&redlink=1
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Těžba vermikulitu (r. 2004) (www. geologie.vsb.cz):  

 JAR (195 tis. t)  

 Čína, USA (100 tis. t)  

 Zimbabwe (27 tis. t)               

 Brazílie (26 tis. t)  

 

Světová těžba (www. geologie.vsb.cz): 476 tis. t (2002), 457 tis. t (2003), 510 tis. t (2004)
   

2.3.4 Využití vermikulitů 

Díky svým vhodným vlastnostem, jako jsou vysoká porozita, iontovýměnné 

vlastnosti, velmi stabilní pH, bobtnavost a nízká objemová hmotnost, má tepelně 

expandovaný vermikulit široké vyuţití. Pouţívá se jako zvukově izolační a termoizolační 

materiál, mazadlo, plnivo, na výrobu filtrů, nosič chemikálií, tepelné a protipoţární 

izolace, střešní krytiny a omítky, protinárazové obaly, odlehčené betony, plnivo do linolea, 

plasty, barvy, papír, asfalt, gumárenské výrobky, nosič katalyzátorů, v chemických 

výrobách, v zemědělství na zlepšení sorpčních vlastností půd, podestýlky hospodářských 

zvířat, nosič insekticidů atd. (Barabaszová K. 2006).  

Neexpandovaný vermikulit se vyuţívá k čištění vody (sorpce Pb, Zn, Cd) 

(Barabaszová K. 2006).  

 
 

2.3.5 Modifikované formy vermikulitu 

Za modifikované formy vermikulitů jsou povaţovány takové vermikulity, u nichţ 

je původní struktura mezivrství upravena například kationtovou výměnou nebo interakcí 

organickými molekulami. Při výměně mezivrstevního Mg2+  za jiné kationty můţe být také 

výrazně reorganizováno uspořádání molekul vody, které mezivrstevní kationty obklopují. 

(Weiss Z. a Kuţvart M., 2005). 
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2.3.5.1 Monoiontové formy vermikulitu 

Výměnou mezivrstevních Mg2+ u pravých vermikulitů za jiné dvojmocné nebo 

jednomocné kationty lze dosáhnout toho, aby byly mezivrstevní pozice obsazeny jedním 

typem vyměněného kationtu. Toto lze zajistit například vícenásobným sycením příslušným 

kationtem z vodného roztoku jeho chloridu, dusičnanu nebo octanu. Kationty nejsou stejně 

vyměnitelné (nemají stejnou výměnnou sílu) a výměnná reakce často neprobíhá 

kvantitativně. (Weiss Z. a Kuţvart M., 2005). 

 

Výměnu kationtů ve vrstevnatých silikátech ovlivňují faktory (Číčel B. et al., 1981): 

 Mocnost 

 Poloměr hydratovaného iontu 

 Stupeň hydratace 

 Strukturní charakteristika vrstev vermikulitu 

 

 

Obrázek 14: Schéma Mg -vermikulitu vlevo a Ba-vermikulitu vpravo (Weiss Z. a Kužvart M., 2005). 

 

Mg-vermikulit obsahuje v mezivrstevním prostoru dvě sítě molekul vody, které 

obklopují mezivrstevní kationty a vytváří oktaedrickou síť. Ba-vermikulit obsahuje jen 

jednu síť molekul vody obklopenou mezivrstevními kationty (viz. Obrázek 14). (Weiss Z., 

Kuţvart M., 2005). 

Za normálních podmínek obsahují formy Mg, Ca, Sr vermikulitu vţdy 2 

molekulové vrstvy H2O v mezivrství. Z tohoto poznatku vyplývá, ţe mezivrstevní 

vzdálenosti za předpokladu  stejného mnoţství molekul H2O závisí na velikosti kationtů 

rostoucí v řadě Mg, Ca, Sr, Ba (Číčel B. et al., 1981). 
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2.3.5.2 Vermikulity modifikované organickými molekulami 

Při intenzivním sycení vermikulitů organickými látkami lze dosáhnout toho, ţe 

jejich molekuly interkalují do mezivrstevních prostor, coţ můţe být spojeno s výraznou 

expanzí struktury vermikulitů ve směru kolmém na vrstvy. Míra expanze je závislá jak na 

velikosti interkalovaných molekul, tak i na jejich uspořádání v mezivrstevním prostoru po 

interkalaci. (Weiss Z. a Kuţvart M., 2005). 

Interkalace  organických kationtů probíhá na bázi iontovýměnné reakce, například 

při pouţití vodných roztoků chloridů, které obsahují příslušné organické kationty. Vlastní 

interkalaci organickými kationty předchází převedení přírodního vermikulitu na 

monoiontovou formu. (Weiss Z. a Kuţvart M., 2005). 

 

 

Obrázek 15: Mg-vermikulitu interkalovaný molekulami a) alkylaminovými a b) alkylamoniovými 

(Weiss Z. a Kužvart M., 2005).  

 

Z obrázku 15 je tedy patrné, ţe interkalací vermikulitu různými organickými 

molekulami lze dosáhnout různých velikostí mezivrstevních prostor. Velikosti 

mezivrstevních prostor jsou závislé na mnoţství interkalovaných organických molekul, 

tedy jejich koncentracích (viz. Obrázek 16 a 17). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Mg-vermikulit interkalovaný 2 molekulami oktadecylaminu (ODA) (Weiss Z. a Kužvart M., 2005). 
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Obrázek 17: Mg-vermikulit interkalovaný 5 molekulami oktadecylaminu (ODA) (Weiss Z. a Kužvart 

M., 2005). 

 
 

2.4 Sorpční materiály na bázi jílových minerálů 

Jílové minerály jsou díky svým jiţ dříve zmíněným specifickým vlastnostem vhodné 

k modifikaci. Vznikají tedy organicky modifikované jílové minerály, které začleněním 

určitých organických molekul do struktury vermikulitu získávají mnohonásobně vyšší 

schopnost sorbovat určité látky a jsou vyuţívány jako sorpční materiály. Přípravou 

modifikovaných jílových minerálů se zabývá např. firma Biomin Inc (Alther G.R., 2000) 

 

Účinnost sorpčních procesů lze testovat dvěma základními způsoby (Alther G.R., 

1999; Limousin et al., 2007): 

 Vsádkovým způsobem, kdy sorbent je ve styku například s kapalným mediem 

obsahujícím látky, které mají být sorbovány aţ do doby ustavení termodynamické 

rovnováhy, přičemţ soustava můţe být promíchávána nebo není promíchávána.  

 kolonovým způsobem, kdy sorbent tvoří náplň  kolony a kontaminovaná voda 

prochází definovaným průtokem přes tuto vrstvu.  

 

2.4.1 Adsorpční izotermy 

Adsorpční izotermy vyjadřují závislost zdánlivé adsorpce na sloţení rovnováţného 

roztoku (Bartovská L. a Šišková M., 2005). 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/zdanliva_adsorpce.html
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Adsorpční izotermy (např. Langmuirova, Freundlichova) slouţí k popisu vsádkové 

sorpce. Vsádková sorpce je důleţitá zejména pro poskytnutí informace o průběhu adsorpce 

a o sorpční kapacitě sorbentu pro daný polutant (Limousin G. et al., 2007). 

 

 Sorpční izoterma je stanovována experimentálně z dat při dosaţení reakční rovnováhy 

v systému sorbent-sorbát (viz. Obrázek 18). Adsorpční izoterma by měla být stejná jako 

desorpční izoterma, která je získána z měření zpětného uvolnění sorbátu do roztoku do 

dosaţení rovnováhy. Adsorpční izotermy se stanovují zejména pro vsádkové sorpční 

systémy (Limousin G. et al., 2007). 

 

 

Obrázek 18: Sorpční a desorpční isoterma (Limousin G. et al., 2007). 

 

 

Adsorpční izotermy se dělí na 4 typy (Limousin G. et al., 2007): 

 

 Izoterma typu C 

Křivka začíná v počátku. Tato izoterma popisuje stav, kdy je poměr mezi 

koncentrací látky zůstávající v roztoku a koncentrací téţe látky adsorbované na 

sorbentu konstantní při jakékoli koncentraci (viz. Obrázek 19). Tento podíl se 

nazývá distribuční koeficient Kd. Izotermy typu C se pouţívají spíše k přibliţnému 

stanovení (např. pro omezený rozsah koncentrace nebo při velmi nízk ých 

koncentracích stopových znečišťujících látek) neţ k přesnému popisu. Vhodnost 

pouţití tohoto modelu musí být ověřena, jinak můţe dojít k chybným závěrům. 
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Pokud má například pevná látka omezené mnoţství adsorpčních míst, izoterma by 

mohla být nelineární z důvodu moţného rovnováţného nasycení.  

 

Obrázek 19: isoterma typu C (Limousin G. et al., 2007). 

 

 Izoterma typu L 

Poměr mezi koncentrací látky zůstávající v roztoku a adsorbované na 

sorbentu klesá s rostoucí koncentrací rozpuštěné látky v roztoku, za předpokladu 

konkávního průběhu křivky, coţ značí postupné nasycení sorbentu. Vznikají dva 

typy křivek. První typ křivky má asymptotický charakter (pevná látka má 

omezenou sorpční kapacitu a nepřesáhne ji). Druhý typ křivky nevykazuje na grafu 

ţádnou horní hranici (pevná látka jasně nevykazuje svou omezenou sorpční 

kapacitu). Často je ale obtíţné určit, zda křivka patří k prvnímu nebo druhému typu 

(viz. Obrázek 20). 

 

 

Obrázek 20: Isoterma typu L (Limousin G. et al., 2007). 

 

 Izoterma typu H 

Je zvláštní případ izotermy typu L. Počáteční nárůst adsorpce je velmi 

rychlý. Tento případ se liší od ostatních, protoţe sloučenina vykazuje někdy tak 

vysokou afinitu k sorbentu, ţe počáteční nárůst se blíţí nekonečnu, i kdyţ to 

nedává smysl z hlediska termodynamiky (viz. Obrázek 21). 
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Obrázek 21: isoterma typu H (Limousin G. et al., 2007). 

 

 

 

 Izoterma typu S 

Tato křivka má esovitý průběh s inflexním bodem (viz. Obrázek 22). Tento 

typ izotermy je vţdy výsledkem alespoň dvou protikladných mechanismů. Sorpce 

nepolárních organických sloučenin na jílové minerály je typickým příkladem, 

protoţe nepolární organické látky mají nízkou afinitu k jílům. Jakmile se povrch 

jílu pokryje těmito sloučeninami, jiné organické molekuly jsou adsorbovány 

snadněji. Tento jev se nazývá ''kooperativní adsorpce'' a je také pozorován u 

povrchově aktivních látek. Přítomnost rozpustných ligandů můţe rovněţ vykázat 

sigmoidní průběh izotermy pro druhy kovů. Při nízkých koncentracích kovů je 

adsorpce omezena přítomností ligandů. Ligandy musí být nasycené a pak nastane 

adsorpce obvyklým způsobem. Inflexní bod ilustruje koncentrace, od kterých se 

zvyšuje adsorpce komplexů.  

 

      Obrázek 22: Isoterma typu S (Limousin G. et al., 2007). 
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2.4.2 Průrazové křivky 

Průrazová křivka slouţí k popisu dynamické sorpce. 
 

 

Obrázek 23: Průrazová křivka (Fanfan, P. N., et al., 2006). 

 

Na Obrázku 23 je znázorněna průrazová křivka sorpce. C0 je počáteční koncentrace 

kontaminující látky ve vodném roztoku, Vb je průrazový objem, Vt je objem při 

maximálním nasycení sorbentu A,B,C jsou plochy ohraničené na obrázku (Fanfan, P. N. et 

al., 2006). 

Při koncentraci C0 kontaminované vody a pro objem 0 aţ Vb jsou sorbovány 

kontaminanty zcela. Pro objemy od Vb do Vt se schopnost sorpce sorbentu sniţuje a při 

dosaţení objemu Vt je sorbent úplně nasycen kontaminanty. Při vyšších objemech je pak 

kontaminovaná voda před i po sorpci v nezměněné koncentraci. Sorbent jiţ nezadrţí větší 

mnoţství kontaminantů.  

 
 

2.5 Dynamická sorpce 

Podstatou dynamické sorpce je filtrace kontaminované vody přes vrstvu sorbentu 

pod tlakem. Sorbent do své struktury zachytí určité mnoţství kontaminantů. Kvantita 

zachycených látek závisí na sorpční kapacitě daného sorbentu. V případě modifikovaných 

jílů závisí kvalita zachycených látek na typu iontů, kterými je sorbent modifikován.  

Při dynamické sorpci je roztok, který neobsahuje reaktivní rozpuštěné látky průběţně 

vstřikován na vstup reaktoru – sorpční kolony. Reakční směs je buď ihned injektována na 

vstup reaktoru, injektována po určitou dobu nebo je injektována aţ po určitém čase. Eluent 
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(roztok vytékající z kolony) můţe být znovu injektován (opakovaná sorpce) nebo je 

odstraněn. Průtok kolonou by měl být přizpůsoben tak, aby průměrný retenční čas byl 

blízko ke střednímu reakčnímu času, nebo dokonce niţší. Kinetická závislost je snáze 

zjistitelná neţ u vsádkové sorpční metody (Limousin G. et al., 2007). 

 

 

Obrázek 24: Postupný průnik kontaminované vody přes kolonu (Seader, J.D. a Henley E. J., 1998). 

 
Na obrázku 24 je znázorněn průběh dynamické sorpce. Kdy v prvních třech 

schématických kolonách je kapacita sorbentu dostačující. Při injektáţi vzorku sorbovaná 

látka postupně vyplňuje sorpční místa na povrchu sorbentu, s rostoucí koncentrací se 

mnoţství sorbované látky posunuje směrem s průtokem kapalného roztoku. Po tuto dobu je 

koncentrace sledované látky na výstupu nulová. Po určitém čase dochází k zaplnění 

kapacity sorbentu sorbovanou látkou a na výstupu se začíná postupně zvyšovat 

koncentrace sledované látky. Tento jev vyjadřuje průrazová (průniková) křivka, která 

znázorňuje poměr koncentrace sledované látky na výstupu k počáteční koncentraci látky. 

V okamţiku, kdy je hodnota tohoto poměru rovna 1, došlo k průrazu a ţádné další 

mnoţství sledované látky není sorbentem zadrţováno. Kapacita sorbentu je zcela zaplněna. 

Během adsorpčního procesu na jedné straně sorbentu probíhá sorpce rychleji neţ na druhé 

straně. (Seader, J.D. a Henley E. J., 1998) 

Existuje vztah mezi adsorpčními izotermami a průrazovými křivkami. Obvykle platí, 

ţe je- li izoterma konkávní, je zesílená asymetrie průrazové křivky. Asymetrie křivky se 

mohou tvořit i jinými mechanismy (pomalá adsorpce a desorpce, koloidní transport). 
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Pokusy s dynamickou sorpcí by měly vţdy být prováděny za různých podmínek s cílem 

testovat jejich vlivy nezávisle a zabránit chybným závěrům, např. (Limousin G. et al., 

2007):  

 Dvě injektáţe s rozdílnou koncentrací látky při stejném průtoku – izotermy nejsou 

lineární 

 Dvě injektáţe o stejné koncentraci látky při  různém průtoku – projeví se kinetický 

efekt 

2.5.1 Testování dynamické sorpce 

Při kolonové technice je určité mnoţství sorbentu naplněno v koloně o známých 

rozměrech. Přes sorbent je čerpán vodný roztok obsahující kontaminanty, např. 1 gram 

sorbentu, přes který protéká voda aţ do okamţiku, kdy se koncentrace kontaminantů v 

přítoku vyrovná koncentraci v odtoku. Příkladem vyuţití modifikovaných jílových 

minerálů jako sorbentů je studie George R. Althera, který jako jeden z mála autorů testoval 

modifikované jílové minerály kolonovým způsobem (Alther G.R., 2000).  

Většina studií se věnuje pouze vsádkovému způsobu řešení účinnosti sorpčních 

vlastností jílových minerálů. Sorbentem je v jeho případě jemný prášek organicky 

modifikovaného jílu a práškové aktivní uhlí (PAC). Modelové  vodné roztoky obohacené o 

organické látky - benzen, toluen, xylen a naftalen byly čerpány přes  naplněné malé kolony 

pro zjištění účinnosti kaţdého sorbentu organicky modifikovaných jílů a PAC (Alther 

G.R., 2000). 

Při testování dekontaminující schopnosti sorbentů pro benzen, toluen, o-xylen a 

naftalen bylo zjištěno, ţe organicky modifikované jíly mají téměř stejné sorpční schopnosti 

jako aktivní uhlí. Organicky modifikovaný jíl překonal účinnost aktivního uhlí např. při 

odstraňování méně rozpustných polychlorovaných bifenylů (AROCLOR 1260) a 

motorových olejů, které jsou pro aktivní uhlí téměř neřešitelné. Organicky modifikovaný 

jíl odstraňoval mnohem efektivněji dichlormetan, neţ aktivní uhlí, totéţ bylo pozorováno 

ve studii pro odstranění vinylchloridů. Důvodem je zřejmě vysoká elektrická negativita 

těchto sloučenin, v důsledku přítomnosti velkého mnoţství ha logenů.  Organicky 

modifikovaný jíl má na povrchu přítomné kladné náboje, které by mohly vytvořit 

chemickou vazbu s těmito negativními náboji a tím odstranit tyto sloučeniny z vody. Zdá 
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se, ţe účinnost organicky modifikovaných jílů je dána dvěma odstraňovacími mechanismy, 

kterými jsou  separace  a  iontové vazby (Alther G.R., 2000).  

Následovala řada testů za pouţití terciárních odpadních vod obsahující tři různé 

organické látky. Z odpadních vod byly odstraněny benzen, toluen a naftalen. Mezi 

kontaminujícími látkami byla pozorována kompetice o sorpční místa. Bylo sledováno, zda 

méně rozpustné sloučeniny zadrţují sloučeniny více rozpustné (např. benzen) mimo 

sorpční místa. Do vody bylo přidáno 900 mg/l  kaţdé látky. Bylo moţné přidat i tak vysoké 

mnoţství naftalenu, protoţe přítomnost benzenu a toluenu zvýšila jeho rozpustnost 

(obvykle je jeho rozpustnost 32 mg/l). Výsledný koncentrát byl čerpán odděleně přes 

kolonu naplněnou organicky modifikovaným jílem a kolonu naplněnou aktivním uhlím. 

Odpadní voda byla testována pro kaţdou látku pro určení průsaku, tj. která sloučenina 

procházela dříve a na jaké koncentrační úrovni. Poslední kolona byla naplněna nejdříve 

vrstvou organicky modifikovaného jílu o hmotnosti 0,5 gramů a následně vrstvou 

aktivního uhlí, aby se zjistilo, jestli tato kombinace bude efektivnější v odstraňování těchto 

polutantů neţ pouţití samotných sorbentů. Benzen pronikal jako první, poté toluen a jako 

poslední naftalen, jak vyplývá z hodnot jejich rozpustností (Alther G.R., 2000).  

Umístěním organicky modifikovaného jílu před aktivní uhlí se kapacita odstranění  

zdvojnásobí ve srovnání s pouţitím samostatného organicky modifikovaného jílu nebo 

aktivního uhlí. Potvrdilo se, ţe kombinace organicky modifikovaného jílu a aktivního uhlí 

je účinnější, neţ kdyţ je pouţit kaţdý sorbent samostatně, i kdyţ bylo mnoţství sorbentu v 

jednotlivých případech dvojnásobné, neţ v kombinované koloně. Podobné výsledky byly 

získány při čištění reálné kontaminované podzemní vody. Organicky modifikovaný jíl 

nejen zcela odstraňuje oleje, ale i značné mnoţství dalších organických látek a zvyšuje 

efektivnost aktivního uhlí pro odstraňování těkavých organických sloučenin (VOC) (Alther 

G.R., 2000). 

Organicky modifikované jíly získaly oblibu během několika posledních let. 

Vzhledem k jejich schopnosti odstranit z vody oleje, mastnotu, kyselinu tříslovou a další  

organické molekuly s nízkou rozpustností nalézají široké vyuţití při čištění podzemních a  

také průmyslových odpadních vod (Alther G.R., 2000). 

Organicky modifikované jíly působí jako předběţný čistič při pouţití 

granulovaného aktivního uhlí a následný čistič olejo/vodních odlučovačů. Jsou velmi 

účinné, protoţe odlučovače sníţí obsah oleje aţ na pouhých 10-20 ppm, zatímco zkušenost 
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s aktivním uhlím je ta, ţe přítomnost volného oleje, mastnoty a tříslovin ucpává póry 

aktivního uhlí. Můţe tedy dojít k tomu, ţe  se póry ucpou a aktivní uhlí se stává pro čištění 

odpadních vod nepouţitelným (Alther G.R., 2000). 

Studijní výsledky ukázaly, ţe organicky modifikované jíly jsou také účinné při 

odstraňování nepolárních organických látek, např. polycyklických aromatických 

uhlovodíků, benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenu (BTEX), chlorovaných fenolů a 

dalších chlorovaných organických látek. Předchozí studie ukázaly, ţe pokud 

kontaminovaná voda obsahovala látky jako BTEX, je moţné  vyuţít organicky 

modifikovaných jílů k předčištění před aktivním uhlím, které odstraní hlavně benzen, 

zatímco organicky modifikované jíly odstraní většinu toluenu a xylenu. Tento způsob 

zajistí, ţe celý sorpční systém má mnohem delší ţivotnost, který šetří náklady a čas. 

Přestoţe nelze organicky modifikovaný jíl regenerovat, je ekonomicky velmi výhodné 

vyměnit systém jen  jednou za rok (Alther G.R., 2000). 

V případě produktů firmy Biomin Inc. jsou organicky modifikované jíly sloţeny z 

bentonitů modifikovaných kvartérními amoniovými solemi. Hlavní sloţkou bentonitu 

(chemicky změněný sopečný popel) je jílový minerál montmorillonit, který je 

charakterizován  kationovou výměnnou kapacitou 70-95 meq/100g (miliekvivalentů na 

100 gramů). Montmorillonit je vrstevnatý minerál, v jehoţ mezivrstevném prostoru se 

nachází kationty, např. sodík a vápník. Kationty lze nahradit kladně nabitým atomem 

dusíku, který se nachází v řetězci kvartérního aminu. Vyměněné sodné a vápenaté kationty 

z mezivrství vytváří iontovou vazbu s uvolněným chloridovým aniontem   amoniové soli, 

za vzniku soli, které jsou ze systému odstraněny v průběhu dalšího zpracování. 

Modifikovaný jíl se stává neiontovou povrchově aktivní látkou. Aminové řetězce se 

rozprostírají do okolního vodního prostředí, odstraňují oleje a jiné nepolární nebo mírně 

polární organické látky (Alther G.R., 2000).  

Systém úpravy ropných odpadních vod v Norfolku ve Virgini zpracovává 26500 

litrů za minutu. Pouţívá organicky modifikovaný jíl jako předčištění před vstupem na 

aktivní uhlí. Systém čistí kalnou vodu a jímá vyčištěnou vodu. Odpadní voda je 

dopravována nákladním říčním člunem nebo kamionem do objektu, kde je předem 

upravena ve sběrných nádrţích rozbíjející emulze. Následujícím předčištěním je voda 

čerpána do flotační nádrţe rozpuštěného vzduchu, pak se čerpá přes nádoby s 3200kg  

organicky modifikovaného jílu, následuje dodání 2300kg aktivního uhlí. Organicky 
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modifikovaný jíl odstraňuje nejen olej a mazivo, ale také naftalen a další polyjaderné 

aromatické látky (PNAS), zatímco uhlí odstraňuje benzen, toluen a xyleny (BTX), s 

maximální efektivitou (Alther G.R., 2000). 

 

Výsledky 

Výsledky testů modelových a reálných vzorků kontaminované odpadní vody 

ukázaly, ţe náklady na čištění vody, ať uţ u průmyslových odpadních vod nebo systému 

čištění podzemních vod, lze výrazně sníţit za pouţití systému organicky modifikovaného 

jílu a následně aktivního uhlí (viz. Obrázek 25). Zařazení organicky modifikovaného jílu 

jakoţto předběţného čističe před aktivním uhlím sniţuje spotřebu aktivního uhlí o 700 % 

(Alther G.R., 2000). 

Organicky modifikovaný jíl odstraňuje značné mnoţství méně rozpustných 

organických látek, čímţ dochází ke zvýšení účinnosti aktivního uhlí pro organické látky 

s vyšší rozpustnosti (Alther G.R., 2000).  
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3 Praktická část 

V praktické části jsem se zaměřil na přípravu modifikovaných vermikulitů. Prvním 

krokem v této přípravě bylo zjištění hodnoty CEC, na jejímţ základě jsem odvodil 

mnoţství organického kationu potřebného k modifikaci. Modifikované vermikulity byly 

charakterizovány pouţitím metody IR, XRD, TOC.  Následně bylo navrţeno laboratorní 

zařízení pro sorpci v kolonovém uspořádání, které bylo pouţito pro testování sorpce 

uhlovodíků C10-C40 z vodného roztoku.  

 

3.1 Použité přístroje a materiál 

 

3.1.1 Použitý materiál a chemikálie 

 

 Přírodní brazilský vermikulit (Si6,32 Al1,58 Ti0,1) (Mg4,75 Ca0,34 Fe0,91)  O20(OH)4 
Ca0,04 K0,38  

 Roztok NaCl (o koncentraci 2mol.l-1), min.99,5%, LACH-NER 

 Roztok AgNO3 (o koncentraci 0,05mol.l-1) 

 HDTMA (hexadecyltrimethylammonium bromide C19H42N.Br), min. 98%, 

SIGMA-ALDRICH 

 Roztok Cd(NO3)2 . 4H2O (o koncentraci 0,0097mol.l-1 ), min. 99%, LACHEMA 

 Demineralizovaná voda  

 Nafta, olej, Mogul pro přípravu standardního roztoku C10-C40 

 Aceton 

 Extrakční činidlo, hexan, obsahující n-dekan a tetrakontan 

 

3.1.2 Použité přístroje 

 Vratná třepačka MERCI GFL 3018 s displejem  

 Analytické laboratorní váhy typu 6110 Tecator balance  

 Mechanická laboratorní třepačka typu LT 2. 
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 Odstřeďovací zařízení Hettich zentrifugen ROTINA 420  

 TOC analýza – přístroj MULTI N/C 3100 Carl Zeiss Jena, pec HT 1300.  

 XRD analýza -X-ray diffractometer INEL pozičně citlivý detektor CPSD 120  

(reflexní mode, Ge-monochromator CuKΘ1 radiace).  

 IČ spektrometr IR 2000 PERKIN – ELMER (USA) – vybaven Michelsonovým 

interferometrem a DTGS detektorem s KBr okýnkem.  

 GC/FID Agilent 6890 

 Elektrická sušárna 

 Digitální váhy 

 AAS Varian AA280FS 

 Magnetická míchačka 

 

3.1.3 Použité pomůcky 

 Běţné laboratorní nádobí 
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3.2 Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) 

Prvním krokem pro přípravu modifikovaných vermikulitů bylo stanovení hodnoty 

CEC.  

 

3.2.1 Postup práce 

Hodnota CEC byla provedena ve spolupráci s Katedrou analytické chemie a 

zkoušení materiálu, FMMI, VŠB-TUO. 

 

1. Připrava roztoku Cd2+ o . 4  

                                                                                                         

                                                                                                       

                                                                               

     . 4  
 

 
 

 

 

Obrázek 25: Chemikálie a chemické aparatury ke stanovení CEC vermikulitu (foto Měrka O., 2010). 

 

Na obrázku 26 je znázorněna aparatura potřebná ke stanovení CEC vermikulitu. 

Naváţil jsem 0,1g vermikulitu do 2 plastových nádob (vhodných pro pouţití v centrifuze). 

K 50ml 3g Cd/l jsem naváţil cca 0,1g vermikulitu  Obě 

http://profily.vsb.cz/?ou=615
http://profily.vsb.cz/?ou=615
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nádobky jsem dováţil na stejnou hmotnost roztokem Cd2+. Ostatní 2 nádobky jsem naplnil 

na stejnou hmotnost demineralizovanou vodou pro vyváţení centrifugy. Třepáno po dobu 

20 minut (200 kmitů/min) (viz. Obrázek 27). Poté jsem dal všechny 4 stejně těţké plastové 

nádoby odstředit v centrifuze na 20 minut a 4500ot./min (viz. Obrázek 28).  Po odstředění 

jsem odstranil kapalnou fázi a k pevné fázi jsem přidal 50ml čerstvého roztoku Cd2+. Celý 

proces jsem opakoval 5krát. 

 

 

Obrázek 26: Vratná třepačka MERCI GFL 3018 s  displejem (foto Měrka O., 2010). 

 
 

 
 

 

Obrázek 27: Ods třeďovací zařízení (foto Měrka O., 2010). 
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V následujícím kroku jsem suspenzi filtroval filtrací za sníţeného tlaku přes 

membránový filtr a vzorek vermikulitu na filtru jsem promyl 50ml demineralizované vody 

(postup jsem opakoval 3krát). Filtrát obsahující ionty Cd2+ jsem nalil do plastové 

vzorkovací nádoby. Následovně jsem jej prolil přes membránový filtr na 3krát 50ml 

demineralizované vody (viz. Obrázek 29). Vermikulit zachycený na filtru jsem přesunul na 

hodinové sklo a usušil v sušárně při 40°C do konstantní hmotnosti a rozetřel ve  třecí 

misce. Cílem tohoto postupu bylo nahrazení Na+ ve struktuře vermikulitu ionty Cd2+. 

 

 

Obrázek 28: Filtrace přes membránový filtr pod tlakem, (foto Měrka O., 2010). 

 

Dalším kroku jsem naváţil cca 0,1g Cd-vermikulitu, ke kterému jsem přidal 100ml 

2M HNO3 suspenze byla třepána po dobu 24hodin na třepačce (200kmitů/min). Poté jsem 

provedl filtraci přes membránový filtr. Vermikulit na filtru jsem promyl 50 ml horké 2M 

(60°C). Výluh jsem doplnil na 200ml. Obsah Cd2+ byl změřen metodou AAS. 

Stanovení CEC bylo provedeno paralelně.  

 

 

3.2.2 Výpočet CEC 

 

vermikulitu 
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Třepáno 4krát v 50ml  200 . 2  paralelně 

              400ml roztoku 3g Cd/l připravit 0,5l  4,115g 
Cd 4  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

300ml 2M připravit 500ml 

 

 

 

 
 
Em naváţeno…..0,1000g 

Fm naváţeno…..0,1014g 

 

Výsledek CEC vermikulitu 

CEC(1) 1,20mmol/g 

CEC(2)  1,24mmol/g 

 

Průměrná hodnota CEC  1,22mmol/g 
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3.3 Příprava Na-vermikulitu 

3.3.1 Postup práce 

Byl připraven 1 litr 2 M roztoku NaCl . Ke 100 g brazilského vermikulitu jsem 

opakovaně přidal 200 ml 2M roztoku NaCl (viz. Obrázek 30).  Suspenze byla vţdy třepána 

na třepačce po dobu 20hodin (viz. Obrázek 31). Cílem tohoto postupu je nahradit 

vyměnitelné hořečnaté a vápenaté ionty, které se  ve vermikulitu přirozeně vyskytují, za 

kationy sodné Na+. Vzniká tak monoionní forma, která zajistí lepší výměnu anorganických 

ionů za organické kationy. Monoionní forma vermikulitu byla několikrát promytá 

demineralizovanou vodou pro odstranění chloridových anionů. Zkouška na odstranění 

chloridů byla prováděna přidáním kapky roztoku AgNO3 aţ do vymizení bílého zabarvení.  

 

 

Obrázek 29: Příprava sodné formy vermikulitu (foto Měrka O., 2010). 
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Obrázek 30: Ods třeďovací zařízení Hettich zentrifugen ROTINA 420 (foto Měrka O., 2010). 

 

Po důkladném promytí byl připravený vermikulit vysušen v sušárně při teplotě 

40°C. Po vysušení byl rozmělněn na jemný prášek a uchováván v plastové nádobě 

s uzávěrem (viz. Obrázek 32). 

 

 
 

 

Obrázek 31: Rozemílání vysušené sodné formy vermikulitu  (foto Měrka O., 2010). 

 
 

 

3.4 Příprava HDTMA vermikulitu 

3.4.1 Postup práce 

Připravil jsem si roztoky HDTMA o koncentracích odpovídajících 20%, 40%, 60% 

a 80% CEC. Naváţil jsem 4x přibliţně 10g vermikulitu do Erlenmayerových baněk (viz. 
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Obrázek 33). Ke vzorkům jsem přidal jednotlivé roztoky HDTMA. Suspenze byly poté 

míchány při 200 ot./min po dobu cca 2 hodin. Po 2 hodinách jsem nechal vermikulity 

v suspenzích usadit.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Kapalná fáze byla odlita a pevné organicky modifikované vermikulity byly 

následně několikrát promyty demineralizovanou vodou, aţ do odstranění bromidových 

ionů. Odstranění bromidových iontů bylo indikováno vymizením bílého zákalu dle 

rovnice. 

33 NOAgBrBrAgNO
 

Po ukončení modifikace byly jednotlivé vzorky (20%, 40%, 60% a 80%HDTMA) 

vysušeny při 40°C do konstantní hmotnosti. Po vysušení byly jednotlivé vzorky 

modifikovaných vermikulitů rozetřeny a rozmělněny v achátové třecí misce na jemný 

prášek. 

3.5 Kolonová sorpce 

3.5.1 Postup práce 

Pro kolonovou sorpci byl vybrán pouze jeden z připravených vermikulitů, a sice 

vzorek obsahující 40% vyměněných kationů. Kolonová sorpce byla provedena 3x 

s vyuţitím části plastové stříkačky bez pístu, o objemu 5 ml. Kolonka byla naplněna 

vrstvou skelné vaty a poté poţadovaným mnoţstvím modifikovaného jílu (2 g, 1g a 0,5g). 

Obrázek 32: Na vermikulit s HDTMA roztoky (foto Měrka O., 2010).  
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Plastová stříkačka byla umístěna v podstavci, který je opatřen kohouty umoţňující regulaci 

průtoku. Minikolonky byly zasunuty do kohoutů. Přes kolonku protékal roztok obsahující 

uhlovodíky C10-C40 (nafta+olej MOGUL) o koncentraci 20mg/l (v prvních dvou 

pokusech, ve třetím byla koncentrace zvýšena na 36 mg/l) (viz. Obrázek 34 a 35). Průtok 

kapaliny kolonou byl usměrňován rotační vakuovou vývěvou, tak aby prokapával vrstvou 

sorbentu stále stejnou rychlosti. Rychlost průtoku měřena nebyla. V prvním pokusu 

proteklo přes vrstvu sorbentu (2g) 200 ml modelového vzorku o koncentrac i C10-C40 20 

mg/l, v druhém pokusu proteklo přes 1g sorbentu 500 ml modelového vzorku o stejné 

koncentraci, ve třetím pokusu přes 0,5 g sorbentu proteklo 1,5 l modelového vzorku o 

koncentraci C10-C40 36 mg/l. U druhého a třetího pokusu byla vrstva modifikovaného 

vermikulitu v koloně promyta nejdříve 100ml demineralizované vody. Pro usnadnění 

průtoku byly vzorky prosávány sorbentem pod vakuem. Po průchodu kolonkou byly 

odebírány frakce o různých objemech, které byly dále extrahovány 3 ml rozpouštědla, 

běţně pouţívaného v analýze C10-C40, tj. hexan, obsahující pro indikaci rozmezí 

uhlovodíků n-dekan a tetrakontan. Výsledný extrakt byl zkoncentrován v atmosféře 

inertního dusíku na 1 ml. Poté byl změřen metodou plynové chromatografie  

s plamenoionizační detekcí, která se v laboratoři CNT běţně pouţívá.  

 

 

Obrázek 33: Kolona, (foto Měrka O., 2010). 

 

 
 

Obrázek 34: Aparatura  kolonové sorpce, (foto 

Měrka O., 2010). 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1 Stanovení hodnoty CEC 

U vermikulitů je známo, ţe mají CEC v rozmezí od 120 do 210 cmol/kg a negativní 

náboj bazální plochy od -0,6 aţ -0,9. Zjištěná hodnota CEC brazilského vermikulitu, se 

kterým jsem pracoval, byla 122 cmol(+)/kg.  Negativní náboj byl vypočten ze strukturního 

vzorce a má hodnotu -0,6 el. Platí, ţe čím je vyšší negativní náboj bazální plochy 

vermikulitů, tím vyšší je hodnota CEC. Z těchto výsledků je patrné, ţe hodnota mnou 

stanovené CEC je správná, neboť jde o vermikulit, jehoţ negativní náboj na vrstvách je na 

spodní hranici rozmezí určeného pro vermikulity, takţe i hodnota CEC musí být na spodní 

hranici.   

. 

4.2 Charakterizace modifikovaných vermikulitů 

 Připravené vermikulity byly charakterizovány metodou XRD analýzy, IČ 

spektrometrie a analýzy celkového organického uhlíku.  

 

4.2.1 Analýza XRD 

 Metoda XRD na rozdíl od metody IČ je schopna prokázat přítomnost částic v 

mezivrství analyzovaného vzorku. Analýza XRD ukázala, ţe proces interkalace byl 

skutečně úspěšný. S rostoucí koncentrací pouţitého HDTMA k přípravě roztoku se 

zvyšovala hodnota d001 indikující změny v mezivrství – expanzi způsobenou zvyšujícím se 

obsahem organického kationu v mezivrství.  

 V níţe uvedené tabulce 3 jsou vyznačeny charakteristiky modifikovaných a 

nemodifikovaných vermikulitů.  
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Tabulka 3: Charakteristika modifikovaných a nemodifikovaných vermikulitů. 

Vermikulit d001 (nm) TOC (g/kg) fOC (%) Teoretická 

CEC (%) 

Změřená 

CEC (%) 

přírodní 
vermikulit 

1,433 1,59 0,159 - - 

Na-
vermikulit 

1,220 0 0 - - 

20% 

HDTMA 
vermikulit 

1,220 60,215 6,000 20 20,9 

40% 
HDTMA 

vermikulit 

2,730 143,05 14,305 40 50,7 

60% 
HDTMA 

vermikulit 

3,380 189,23 18,923 60 67,2 

80% 

HDTMA 

vermikulit 

3,550 218,25 21,825 80 77,7 

 

 

 

        Obrázek 35: Mezivrstevné vzdálenosti vermikulitů. 

 

Na obrázku 35 jsou znázorněny bazální difrakce organicky modifikovaných i 

nemodifikovaných vermikulitů. Přírodní vermikulit V je vermikulit hořečnatý a má svou 
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charakteristickou mezivrstevnou vzdálenost d001 a uspořádanou strukturu. Sodný vermikulit 

NaV je převeden do monoiontové formy. Převedení z přírodního vermikulitu není 

stoprocentní, coţ dokazuje první pík o hodnotě 1,47nm, který charakterizuje pozůstatek 

původních kationů v mezivrství vermikulitu, pík v oblasti 1,22 nm odpovídá doménám 

obsahujícím v mezivrství Na kationy, pík před ním značí přítomnost vody v mezivrství. 

NaV má stále uspořádanou strukturu. 20% HDTMA vermikulit má zvýšenou intenzitu píku 

odpovídající 1,22 nm. Intenzita píkud001 je oproti V a NaV zvýšena nepatrně, protoţe tento 

modifikovaný vermikulit obsahuje oproti ostatním modifikovaným vermikulitům malé 

mnoţství organických látek.  

40% HDTMA vermikulit se vyznačuje 2 rozšířenými píky, coţ je způsobeno větším 

mnoţstvím interkalovaných organických kationtů. Tvary píků nasvědčují neuspořádanou 

krystalickou strukturu s doménami, kde jsou organické kationy uloţeny paralelně 

s plochami mezivrství (okolo 1,37 nm) a doménami, kde mají organické kationy 

parafínové uspořádání (3,38-2,73 nm).   

40% HDTMA vermikulit vytváří tzv. -komplex (viz. Obrázek 36)(Weiss Z. a 

Kuţvart M., 2005). 

 

 

Obrázek 36: α-komplex (Weiss Z. a Kužvart M., 2005). 

 

60% HDTMA vermikulit se vyznačuje zintezivněním píku, d001 se posouvá 

k vyšším hodnotám. Intenzita píku není jasně definována, postrádá výrazné maximum, 

opět nasvědčuje o neuspořádáné krystalické struktuře.   

První pík 60% HDTMA vermikulitu vypovídá o tvorbě tzv. β-komplexu (viz. 

Obrázek 37), kdy je vrstva alkylových řetězců k bazální ploše vrstev 2:1 nakloněna 

v určitém úhlu, čímţ výrazně roste hodnota mezivrstevné vzdálenosti (d001) (Weiss Z. a 

Kuţvart M., 2005). 
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Obrázek 37: β-komplex (Weiss Z. a Kužvart M., 2005). 

U 80% HDTMA vermikulitu je nejvíce organických molekul, vyznačuje se největší 

mezivrstevnou vzdáleností. Podle hodnoty d001 je expanze mezivrství tomto případě 

nejvyšší.  

V přírodním vermikulitu je v mezivrství více H2O neţ u jeho forem organicky 

modifikovaných, protoţe organické látky začleněné do jeho struktury jsou hydrofobní 

 

 

4.2.2 IČ spektrometrie 

Infračervená spektrometrie se pouţívá k odvození konfigurace adsorbovaných 

organických kationtů na povrchu i v mezivrství jílového minerálu. Výsledkem IČ 

spektrometrie jsou záznamy IČ spekter ve střední oblasti 400-4000cm-1 potvrzující 

přítomnost HDTMA kationtů v mezivrství (Plachá D., 2010). 
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Obrázek 38: IČ s pektra Na-vermikulitu a přírodního vermikulitu. 

 

Na výše uvedeném obrázku 38 jsou znázorněna IČ spektra přírodního vermikulitu a 

Na-vermikulitu. Absorpční pásy typické pro organické sloučeniny se zde nevyskytují, 

pouze ve stopách 2854-2925 cm-1, coţ je pravděpodobně stopové znečištění původního 

vermikulitu. 
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Obrázek 39: IČ s pektra HDTMA vermikulitu. 

 
Na obrázku 39 jsou znázorněna spektra vermikulitů interkalovaného různým 

mnoţstvím HDTMA kationtů odpovídající 20%, 40%, 60% a 80% kationové výměně. 

Organická fáze v anorganickém materiálu byla v IČ záznamech znázorněna typickými 

absorpčními pásy, jejichţ intenzita se zvyšovala s rostoucím obsahem kationtů 

adsorbovaných na povrchu a v mezivrství vermikulitu. Různá atomová seskupení obsaţená 

v HDTMA kationu se projeví v absorpčním pásu určité oblasti. Absorpční pásy v oblasti 

440 aţ 998 cm-1 odpovídají vibracím vazeb Si-O-Si a Si-O-Al. Absorpční pásy v oblastech 

730 a 720 cm-1 odpovídají deformačním kyvadlovým vibracím methylenových skupin. 

Pásy v oblasti 1488, 1489 a 1473 cm-1 odpovídají deformačním nůţkovým vibracím 

methylenových skupin. Absorpční pásy v oblasti 2919, 2850 a 2851 cm-1  odpovídají 

symetrickým a asymetrickým valenčním vibracím vazeb v(CH2). Pásy v oblasti 3017 

odpovídají přítomnosti symetrické valenční vibraci vazby v(CH3-N). Pásy při 1653, 1669, 

3392, 3420 a 3421 cm-1 dokazují přítomnost adsorbované molekulové vody, přičemţ 
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intenzita těchto pásů i interkalovaným mnoţstvím HDTMA kationů klesá (Plachá D., 

2010). 

 

4.2.3 Průběh pokusu dynamické sorpce 

Postupně bylo ve třech pokusech přes sorbent o různé naváţce prolito 200, 500 a 

cca 1500 ml vody kontaminované C10-C40 (nafta a olej MOGUL) o různých koncentracích. 

Jako sorpční materiál byl vţdy pouţit 40% HDTMA vermikulit v různých mnoţstvích (viz. 

Tabulka 4, 5 a 6). K následným analýzám byly vybrány pouze sorbenty z prvního a třetího 

pokusu dynamické sorpce z důvodů jejich finanční náročnosti a toho důvodu, ţe výsledky 

analýzy sorpčního materiálu z druhého pokusu se budou blíţit k prvnímu. Sorbenty 

prvního a třetího pokusu byly sorbenty s nejniţší a nejvyšší koncentrací nasorbovaných 

kontaminantů ze znečištěné vody. Sorbent třetího pokusu po skončení sorpce zřetelně 

zapáchal po ropných látkách.  

V prvních objemech eluentů ve všech pokusech byly vţdy nalezeny určité hodnoty 

koncentrace C10-C40 (viz. Obrázek 40 a 41). Avšak při analýzách následných eluentů se 

průnik kontaminantů sorbentem neprokáza l, koncentrace byly nulové. Důvodem bylo 

zřejmě to, ţe z počátku docházelo k vytvoření kanálků ve struktuře organofilního 

vermikulitu, který je vodou hůře smáčivý, a těmi protékala voda společně s určitou 

koncentrační úrovni kontaminantů. Po protečení určitého objemu přes sorbent došlo 

k zaplnění těchto kanálků a k nabobtnání sorbentu, tudíţ došlo ke kompletnímu vyplnění 

objemu kolony a následně k zastavení průniku kontaminantů. Navíc lze předpokládat, ţe se 

na sorbentu tvořila vrstva olejů, která částečně absorbovala ropné uhlovodíky obsaţené 

v olejích, a tím napomáhala čištění. Na obrázku 45 je vidět částečná průrazová křivka.  

U druhého a třetího pokusu bylo nejdříve přes sorbent prolito určité mnoţství 

demineralizované vody za účelem zvlhčení sorbentu a eluce nečistot, případně 

modifikujícího organického kationu. Eluent demineralizované vody byl analyzován na 

obsah organických látek, které nebyly prokázány, to znamená, ţe organické kationy do 

eluentu v našem případě vymyty nebyly (viz. Tabulka 5 a 6).  
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Tabulka 4: Dynamická sorpce -pokus 1. 

(CNEL= 20mg/l) 

 

 Verm=2g 

Koncentrace C10-C40 

v eluentu (mg/l) 

Poměr C/C0 C/C0 (%) V (ml) 

Vz1 0,3505164 0,01752582 1,752582 25 

Vz2 2,795424 0,1397712 13,97712 50 

Vz3 4,303392 0,2151696 21,51696 75 

Vz4 5,852832 0,2926416 29,26416 100 

Vz5 6,06636 0,3033180 30,33180 125 

Vz6 0 0  150 

Vz7 0 0  175 

Vz8 0 0  200 
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Tabulka 5: Graf závislosti množství nezachycených kontaminantů na objemu eluentu -pokus 1 Obrázek 40: Graf závislosti množství  nezachycených kontaminantů na objemu eluentu -pokus 1. 
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Tabulka 5: Dynamická sorpce-pokus 2. 

 (CNEL= 20mg/l) 

 

  Verm=1g 

Koncentrace C10-C40 

v eluentu (mg/l) 

Poměr C/C0 C/C0 (%) V (ml) 

Demi 0 - - 100 

Vz1 0,12687125 0,006343563 0,6343563 80 

Vz2 0,15323375 0,007661688 0,7661688 160 

Vz3 0,258735 0,01293675 1,293675 240 

Vz4 0,51944125 0,025972063 2,5972063 320 

Vz5 1,25575 0,0627875 6,27875 400 

Vz6 0,5614475 0,028072375 2,8072375 480 

Vz7 0,3527725 0,017638625 1,7638625 500 
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Obrázek 41: Graf závislosti množství  nezachycených kontaminantů na objemu eluentu-pokus 2. 
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       Tabulka 6: Dynamická sorpce-pokus 3. 

(CNEL= 36,025mg/l) 

 
 

Verm=0,5g 

Koncentrace C10-C40 

v eluentu (mg/l) 

Poměr C/C0 C/C0 (%) V (ml) 

Demi 0 - - 100 

Vz1 0,572 0,015628415 1,5628415 375 

Vz2 1,468055556 0,040110808 4,0110808 735 

Vz3 3,1836 0,086983607 8,6983607 1085 

Vz4 4,723428571 0,129055425 12,9055425 1485 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Při prvních dvou pokusech jsem se k počátku průniku kontaminantů zřejmě vůbec 

nepřiblíţil, ve třetím pokusu, kdy bylo pouţito velmi nízké mnoţství sorbentu v koloně 

(0,5 g) a vysoká koncentrace C10-C40 se zdá, jak vyplývá z obrázku 42, ţe začíná docházet 

k průrazu. Úplný průnik nastává, je- li koncentrace na výstupu rovná počáteční koncentraci, 

coţ v mém případě rozhodně nenastalo. V pokračování pokusů jiţ nebylo moţno dále 
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Tabulka 7: Graf závislosti množství nezachycených kontaminantů na objemu eluentu-pokus 3 Obrázek 42: Graf závislosti množství  nezachycených kontaminantů na objemu eluentu-pokus 3. 
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pokračovat, vzhledem k omezenému časovému prostoru pro bakalářskou práci, ale bude 

v tomto tématu pokračováno navazující diplomové práci.  

Při pokračování testování dynamické sorpce by bylo vhodné pouţít jako sorpční 

materiál spolu s modifikovaným vermikulitem i, aktivní uhlí umístěné pod vrstvou 

vermikulitu, které by zabránilo průniku zbytkových organických látek do eluentu a a které 

by vyčistilo kontaminovanou vodu zřejmě úplně. Firma Biomin Inc. uvádí, ţe při pouţití 

organicky modifikovaných jílů a separátorů olej/voda dochází ke sníţení koncentrace 

kontaminantů na 10-20 ppm. Zbytkové znečištění je pak odstraněno aktivním uhlím. 

Největší mnoţství nečistot odstraňují organicky modifikované jíly společně se separátory. 

Výhoda je ta, ţe jíly jsou méně pórovité neţ aktivní uhlí. Proto jíly nečistoty pouze zadrţí, 

póry se zcela neucpou, ale aktivní uhlí nečistoty absorbuje a je třeba ho regenerovat. 

Pouţití samostatného aktivního uhlí jako sorbentu by se tímto velmi rychle znehodnotilo a 

proto se jako předběţný čistič pouţívá kombinace organicky modifikovaných jílů společně  

se separátory olej/voda (Alter G.R., 2000). 

Pro usnadnění testování dynamické sorpce navrhuji pouţít jednodušší 

kontaminující látku, která by nevytvářela nad vrstvou vermikulitu vrstvu, která absorbuje 

uhlovodíky z olejů, a tím zkresluje údaje o sorpčním procesu, např.  fenantren.  

Pro ujištění se, ţe skutečně docházelo k sorpci C10-C40 na povrch a do mezivrství 

organofilního vermikulitu, byly provedeny XRD, IR a TOC analýza pouţitých sorbentů 
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4.2.4 Výsledky analýz sorbentů po sorpci 

 

Obrázek 43: Mezivrstevná vzdálenost 40%  HDTMA vermikulitu po třetím sorpčním pokusu.  

 

Na obrázku 43 je znázorněn XRD záznam 40% HDTMA vermikulitu po třetím 

sorpčním pokusu s kontaminovanou vodou. U tohoto sorbovaného vermikulitu se objevil 

velmi intenzivní pík o hodnotě 3,47 nm. Původní hodnota mezivrství nesorbovaného 

vzorku 40% HDTMA vermikulitu byla 2,73 nm. Výsledky XRD analýzy jasně ukázaly, ţe 

do mezivrství tohoto sorbentu proniklo významné mnoţství kontaminující látky C10-C40. U 

tohoto sorbentu bylo také změřeno TOC. Naměřená hodnota byla 179,3 mg/g. Původní 

nesorbovaný vermikulit měl TOC o hodnotě 143,05 mg/g. Do mezivrství vermikulitu bylo 

nasorbováno takové mnoţství kontaminantů z vody, které odpovídá TOC o hodnotě 36,25 

mg/g, přičemţ se jeho mezivrstevná vzdálenost zvětšila z 2,73 nm na 3,47 nm. 
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Obrázek 44:  IČ spektra 40%  HDTMA vermikulitu.  

 

U obou sorbovaných 40% HDTMA vermikulitů je na rozdíl od nesorbovaného 40% 

HDTMA vermikulitu patrná zvýšená intenzita v absorpčních pásech určitých oblastí (viz. 

Obrázek 44). U první sorpce v oblastech 1488, 1473, 2850 a 2919 cm-1. Zvýšená intenzita 

nasvědčuje, ţe do mezivrství vermikulitu bylo nasorbováno určité mnoţství C10-C40 

z kontaminované vody. U třetí sorpce je zjevná extrémně zvýšená intenzita v absorpčním 

pásu v oblastech 1488, 1469, 1394, 1397 cm-1 a je tak patrné, ţe se do mezivrství a 

napovrch vermikulitu se  nasorbovalo velké mnoţství C10-C40 z kontaminované vody, coţ 

mělo za následek nárust d001 aţ na hodnotu 3,47 nm (viz. Obrázek 43). Jednoznačně tedy 

byla potvrzena interakce C10-C40 s vermikulitem, jedná se totiţ o uhlovodíky, jejichţ nárůst 

se projeví zvýšením intenzity absorpčních pásů odpovídajících atomárním seskupením 

přítomným i v dlouhém uhlovodíkovém řetězci organického kationu 

V rámci následující diplomové práce budou rovněţ testovány metodou dynamické 

sorpce i ostatní připravené sorbenty a bude sledován vliv obsahu organického kationu 

v mezivrství modifikovaného jílu na sorpční schopnosti. 
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5 Závěr 
Bakalářská práce byla věnována studiu dynamické sorpce na modifikovaných jílových 

minerálech.  

Praktická část se věnovala přípravě organicky modifikovaného vermikulitu, který 

slouţil jako sorpční materiál. Přírodní brazilský vermikulit byl nejprve modifikován na 

monoiontovou sodnou formu. Na-vermikulit byl poté modifikován HDTMA solí na 

organickou formu. K vytvoření organicky modifikovaného sorpčního materiálu v podobě 

HDTMA vermikulitu bylo nezbytné znát hodnotu CEC přírodního vermikulitu, podle které 

bylo moţné připravit HDTMA vermikulit o koncentracích 20%, 40%, 60%, a 80%. 

Závěrečnou fází bakalářské práce bylo testování procesu dynamické sorpce na vybraném 

organicky modifikovaném vermikulitu. Byly prováděny pokusy prolévání vody 

kontaminované C10-C40 přes vrstvu připraveného sorbentu. Z důvodu časové náročnosti 

pokusů byl zvolen jako sorpční materiál vţdy 40% HDTMA vermikulit.  

Cílem bylo zjistit, jak velké mnoţství znečišťujících organických látek  

z kontaminované vody je vrstva sorbentu schopna zachytit do své struktury, tedy zjištění 

sorpční účinnosti a zjištění průrazové křivky, která by byla potvrzena dosaţením bodu, kdy 

by koncentrace C10-C40 v přítoku i odtoku byla stejná, coţ by znamenalo, ţe sorpční 

kapacita sorbentu byla vyčerpána a sorbent tak není schopen dále kontaminovanou vodu 

dekontaminovat.  

Bylo zjištěno, ţe zvolená kontaminovaná látka v podobě C10-C40 vytvářela nad vrstvou 

sorbentu vrstvu olejů, která částečně absorbovala uhlovodíky z olejů a napomáhala tak 

čištění. Část uhlovodíků ze znečištěné vody se tak nedostávala přímo do sorbentu a zůstala 

ve vrstvě nad vrstvou sorbentu. Tento jev způsobil, ţe nebyla stanovena zřetelná průrazová 

křivka, ale jen částečná.  

Výsledky sorpčních pokusů ukázaly, ţe účinnost připravené metody s organicky 

modifikovaným vermikulitem byla kolem 90%. Při budoucích testech průběhu dynamické 

sorpce by bylo vhodné zvolit takovou kontaminující látku, která by nevytvářela nad 

vrstvou sorbentu vrstvu ovlivňující vstup uhlovodíků do sorbentu. 
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7 Seznam použitých zkratek 
 

 AAS     Atomová adsorpční spektroskopie (Atomic Adsorption    

   Spectroscopy) 

 BTEX     Souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethylbenzen a xylen 

 BTX                Souhrnný parametr pro benzen, toluen a xylen 

 C10-C40    Vyšší uhlovodíky 

 CEC                   Kationová výměnná kapacita ( Cationt Exchange Capacity) 

 d001       Mezivrstevná vzdálenost 

 GC/FID              Plynový chromatograf s plamenově - ionizačním detektorem 

 HDTMA            Hexadecyltrimethylammonium 

 IČ      Infračervená spektrometrie  

 NaV      Sodná forma vermikulitu 

 NEL      Nepolární extrahovatelné látky 

 ODA      Oktadecylamin 

 PAC      Práškové aktivní uhlí (powdered activated carbon) 

 PNAS Polycyklické aromatické uhlovodíky  

 (polycyclic aromatic hydrocarbons or PAHs) 

 TOC      Celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 

 V      Přírodní forma vermikulitu 

 VOC      Těkavé organické látky (Volatile organic compounds) 

 XRD      Rentgenová difrakční spektrometrie (X-ray diffraction  

    spektrometry) 
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