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ABSTRAKT 

Modifikací struktury fylosilikátů se mění jejich sorpční vlastnosti, což zvyšuje 

jejich využití v praxi. Předmětem této disertační práce je studium adsorpce Pb2+ a Cu2+ 

z modelových roztoků a desorpce Pb2+. Jako adsorbenty byly použity bentonity z lokality 

Braňany – Černý vrch a vzorky modifikované natrifikací a interkalací. Výhodou tohoto 

materiálu je jeho přírodní původ a snadná dostupnost. 

V prvotní fázi byly zhodnoceny bentonity ze tří lokalit (Braňany – Černý vrch, Rokle 

u Kadaně a jižní svahy dolu Bílina) pomocí rentgenové difrakce, rentgenové fluorescence  

a stanovením sorpčních vlastností, ze kterých byl vybrán nejvhodnější vzorek bentonitu. 

Tento bentonit byl rozdělen na dvě zrnitostní frakce (<0,1 mm a 0,1–0,5 mm). Pro zlepšení 

sorpčních vlastností byl materiál následně chemicky modifikován. Jemnozrnnější frakce 

byla natrifikována roztokem NaCl a obě frakce byly interkalovány oktadecylaminem (ODA) 

v různých hmotnostních poměrech. 

Všechny připravené materiály byly testovány na modelových roztocích solí 

příslušných kationtů kovů (Pb2+ a Cu2+). V případě adsorpce olovnatých i měďnatých 

kationtů došlo k ustavení adsorpční rovnováhy u vzorků modifikovaných mnohem rychleji 

než u vzorků nemodifikovaných. K vyjádření závislosti maximální adsorpce na rovnovážné 

koncentraci byly aplikovány Langmuirovy a Freundlichovy adsorpční izotermy. 

Proces desorpce olovnatých iontů probíhal zředěnou kyselinou octovou při hodnotě 

pH 3,53. K tomuto účelu bylo použito třech vzorků bentonitů z lokality Braňany – Černý 

vrch a třech vzorků modifikovaných (natrifikací a interkalací ODA při dvou různých 

hmotnostních poměrech) při zrnitosti <0,1 mm všech vzorků. 

Velmi vhodným adsorbentem olovnatých kationtů se prokázal vzorek modifikovaný 

ODA ve stejném hmotnostním poměru, jelikož i po desorpci byla poměrně vysoká hodnota 

zadrženého množství kationtu kovu. Pro adsorpci měďnatých iontů se nejvíce osvědčil 

hrubozrnnější vzorek modifikovaný ODA ve vyšším hmotnostním poměru. 

 

Klíčová slova: jílové minerály, bentonit, natrifikace, interkalace, oktadecylamin, adsorpce, 

desorpce, adsorpční izoterma, těžké kovy 

 



  

ABSTRACT 

Sorption properties change after modification of the structure of phylosilicates, 

which in practice increases their utilization. The subject of this thesis is a study of the 

adsorption of Pb2+ and Cu2+ from model solutions and desorption of Pb2+. Bentonites from 

the Braňany – Černý vrch locality, in natrified and intercalated forms were used as 

adsorbents. The advantage of this material is its natural origin and easy availability. 

Firstly, bentonites from three different locations (the Braňany – Černý vrch deposit, 

the Rokle deposit near Kadaň and the southern slopes of the Bílina mine area) were 

evaluated by X-ray diffraction, X-ray fluorescence and by the determination of their sorption 

properties. The most suitable sample was chosen. This bentonite was divided into two grain 

fractions (<0.1 mm and 0.1–0.5 mm). The material was subsequently chemically modified 

to improve its sorption properties. The fine-grained fraction was natrified by a NaCl solution 

and both fractions were intercalated by octadecylamine (ODA) in different weight ratios. 

All the materials were tested on the model solutions prepared from the salts of the 

chosen metals (Pb2+ and Cu2+). During adsorption of lead and cupric cations, the adsorption 

equilibrium was established faster for modified samples than for unmodified samples. 

Langmuir and Freundlich adsorption isotherms were applied for the formulation of maximal 

adsorption capacity related to equilibrium concentration. 

Diluted acetic acid was used for the desorption process of Pb2+ with a pH value of 

3.53. For this purpose three samples of bentonites from the Braňany – Černý vrch locality 

and three modified samples (natrified and intercalated by ODA in two different weight 

ratios) with a graininess of <0.1 mm were used. 

The sample modified by ODA in the same weight ratio as the bentonite was shown 

as a very suitable adsorbent of lead cations because after desorption the value of retained 

cations was relatively high. A coarse-grained sample modified by ODA in a higher weight 

ratio was more effective for adsorption of Cu2+. 

 

Keywords: clay minerals, bentonite, natrification, intercalation, octadecylamine, adsorption, 

desorption, adsorption isotherm, heavy metals 
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MOTIVACE 

Problematika znečištěného životního prostředí a zájem lidské populace o zdravý 

životní styl, který úzce souvisí právě s kvalitou životního prostředí, je velkou otázkou pro 

nalezení prostředků, které napomohou opětovnému zlepšení úrovně životního prostředí. 

Změna smýšlení současné generace vedla ke zpřísnění limitů týkajících se složek životního 

prostředí a z tohoto důvodu byla řada průmyslových podniků podněcována změnit výrobní 

technologie a zabývat se čistší produkcí. 

Odpadní vody s obsahem těžkých kovů jsou výzvou pro nalezení vhodného řešení 

jejich navrácení do přírody v neškodné formě. Těžké kovy jsou nebezpečné pro svou 

schopnost akumulace v organizmech a velmi snadno se tak dostávají do potravního řetězce. 

Proto je zapotřebí, aby došlo k vyčištění odpadních vod na vhodný standard nalezením 

účinné metody, u které by bylo vzato do úvahy i ekonomické hledisko. 

Výhody adsorpčních technologií představují vysokou efektivnost, jednoduchost 

provedení, velkou variabilitu a v neposlední řadě nízkou nákladovost procesu. Hledání 

vhodného adsorbentu a zlepšování jeho sorpčních vlastností je stále velmi aktuální 

záležitostí. 

Bentonity jsou využívány především jako těsnicí materiál ve stavebnictví, ale mají 

své uplatnění i jako adsorbenty. Právě propojení velmi aktuálního výzkumu v oblasti 

modifikace struktury fylosilikátů a skutečnosti, že se bentonit na našem území těží, mě 

vedly k ověření možnosti modifikovat strukturu bentonitů, následně je využít pro adsorpci 

těžkých kovů z modelových roztoků a k prozkoumání jejich desorpčních vlastností. 

Výsledné skutečnosti mohou být přínosem pro následné uplatnění v praxi a další výzkum. 
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ÚVOD A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Život na Zemi je spojen s kvalitou životního prostředí. Jeho stav a trendy vývoje jsou 

ovlivňovány celou řadou faktorů. Těžké kovy představují jednu ze skupin častých polutantů, 

které ohrožují lidské zdraví, a proto se dostává do popředí zájem o jejich odstranění ze 

životního prostředí. 

Kovy patří mezi hygienicky a vodohospodářsky významné ukazatele. Jejich obsah 

v pitných, povrchových i odpadních vodách, ale také v kalech, půdě a v různých zemědělských 

produktech a potravinářských výrobcích je vymezen stanovenými kritérii. Ve vodách se 

mohou vyskytovat ve formě jednoduchých kationtů nebo aniontů, komplexních aniontů 

nebo neutrálních molekul, které určují jejich toxicitu. Je zřejmé, že podstatně vyšší toxicita 

náleží iontové formě kovu než formě komplexní. Zdroj těžkých kovů v povrchových vodách 

tvoří různá průmyslová odvětví. Odstraňování těchto polutantů je důležitý problém nejenom 

z technického hlediska, ale rovněž z hlediska ekonomického. 

Existuje řada způsobů odstraňování těžkých kovů, ne všechny je však možné použít 

v každých provozních podmínkách. Obecně je možné použít techniku iontové výměny, 

membránové separační procesy, srážení precipitačními činidly, elektrochemické techniky 

apod. Velmi perspektivní možností se jeví použití adsorpce, která je považována za jednu 

z nejefektivnějších a nepříliš nákladných metod. Princip tohoto procesu spočívá ve 

schopnosti povrchu tuhých látek vázat na sebe ionty organických resp. anorganických 

látek. 

Výzkum v odstraňování těžkých kovů je orientován jak na aplikaci přírodních 

materiálů, tak i průmyslových odpadů, které mohou představovat cenově dostupné sorbenty. 

Mezi nejvíce testované sorbenty těžkých kovů patří zeolity, karbonáty, jíly, rašelina, oxidy 

železa apod. Zvláště jílovce, které jsou doprovodnou surovinou při těžbě hnědého uhlí, lze 

využívat jako sorbenty. Tímto dochází ke zlepšení ekonomické efektivnosti těžby  

a nedochází tak k zatěžování okolí jejich hromaděním. Jsou vhodné také jako náplně 

zemních filtrů čistíren odpadních vod, jako bariéry s kombinovaným sorpčním a těsnícím 

účinkem, pro sorpční vrstvy skládek a pro rekultivaci. 

Rozvoj různých druhů adsorbentů je velmi žádanou disciplínou. Aktivovaný karbon 

je například znám jako efektivní adsorbent toxických látek z vodných roztoků. Je to 

adsorbent regenerovatelný tepelnou desorpcí, ovšem po každém desorpčním cyklu se ztrácí 

důležitá část adsorbentu, z tohoto důvodu je tento adsorbent ekonomicky neefektivní. Proto 

vzrostl zájem o rozvoj adsorbentů anorganické povahy, zejména o využití specifických 

vlastností struktury aluminosilikátů, mezi které náleží také jílové minerály. V současnosti 
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tedy tyto jílové minerály a zvláště smektity, přitahují pozornost z důvodu jejich rozsáhlého 

použití v průmyslu a pro možnost modifikování jejich vrstevnaté struktury interkalací  

a dalšími metodami. 

Cíl disertační práce 

V souladu se základními problémy v oblasti výzkumu adsorpce a současnými 

světovými trendy jsou cíle disertační práce zaměřené na detailní studium vybraných vzorků 

bentonitů, jejich modifikaci a testování adsorpce a následné desorpce vybraných kationtů 

kovů na daných materiálech. Cílem práce je rovněž sumarizovat původní poznatky v oblasti 

výzkumu adsorpce a desorpce, používaných adsorbentů a jejich modifikovaných forem. 

Hlavní cíle disertační práce jsou: 

• charakterizace vzorků bentonitů z lokalit Braňany – Černý vrch, Rokle u Kadaně  

a jižních svahů dolu Bílina a stanovení základních sorpčních vlastností, 

• modifikace struktury vhodného vzorku bentonitu a posouzení změn jeho sorpčních 

vlastností, 

• testování připravených materiálů na modelových roztocích připravených ze solí 

příslušných kovů, 

• modelování adsorpční kinetiky a adsorpčních izoterem pro adsorpci vybraných kationtů 

kovů na daných materiálech, 

• uskutečnění procesu desorpce a jeho vyhodnocení, 

• ověření trvanlivosti modifikovaných forem z hlediska jejich struktury. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. PROBLEMATIKA ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD 

Voda je látkou podmiňující život na Zemi a tvoří podstatnou složku biosféry. 

Slouží jako univerzální rozpouštědlo či transportní prostředek v mikro- i makroměřítku a je 

nejpoužívanější látkou v průmyslu. Zabezpečení dostatku vody přiměřeného stupně čistoty 

je základním požadavkem pro existenci člověka. Absolutně čistá voda se v přírodě 

nevyskytuje, vždy se jedná o roztok solí a plynů a obvykle jsou v ní přítomni i různí 

zástupci živých organizmů. [1] 

Každý zdroj vody má jinou kvalitu vlivem příměsí přítomných ve vodách. 

Nejobvyklejšími parametry, které se ve vodě běžně stanovují, jsou pH, tvrdost vody, 

koncentrace rozpuštěných a veškerých látek, které se pak stanovují jako kationty (vápník, 

hořčík, mangan, železo, sodík, draslík, zinek, hliník, olovo) nebo jako anionty (chloridy, 

sírany, fosforečnany, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitany, uhličitany). O obsahu 

organických látek svědčí hodnoty CHSK (chemická spotřeba kyslíku), TOC (celkový 

organický uhlík), BSK (biochemická spotřeba kyslíku) a další skupinová stanovení. 

V některých případech je důležitý obsah rozpuštěných plynů (kyslík, oxid uhličitý). 

Nedílnou součástí popisu kvality vody je i mikrobiologický rozbor. [2] 

1.1. Odpadní vody 

Odpadní vody vznikají použitím čisté vody a pak odtékají ze sídlišť, obcí, závodů, 

stravovacích, sociálních a zdravotních zařízení atd. Platí o nich, že mají vždy kvalitativně 

horší vlastnosti než před použitím. [1] 

Existují dva základní druhy odpadních vod: městské odpadní vody (splaškové) 

s vysokou koncentrací organických látek a odpadní vody průmyslové, které obsahují 

organické a hnilobné látky, odpady z papírenského, chemického, strojírenského, hutního  

a metalurgického průmyslu [3]. 

Existuje i rozšířený způsob třídění druhů znečišťujících látek, podle kterého se 

rozlišují [3]: 

1. Odpadní vody s převahou organických látek a hnilobné kaly – jsou představovány 

odpadní vodou z domácností, některých zemědělských a potravinářských závodů. Jejich 

vlastností je obsah organických látek s různou rychlostí rozkladu, jejichž přísun do 

vodního ekosystému vede ke změnám v kyslíkovém režimu. 
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2. Odpadní vody z těžby a úpraven rud – jsou známé pod názvem minerální kaly. Jejich 

přísun do vodního prostředí je spojen se zvýšením zákalu, změnou světelného klimatu, 

změnou charakteru dna sedimentací částic. Z potravního řetězce jsou vyloučeni filtrátoři. 

3. Toxické a kumulativní látky – vyšší rostliny jsou citlivější na obsah kovů ve vodách 

než např. vodní mechy či řasy. 

4. Radioaktivní odpadní látky – vznikají při jaderných pokusech, provozu jaderných 

elektráren, těžbě a zpracování uranových rud. Radionuklidy se usazují na povrchu 

rostlinných či živočišných těl, některé mají schopnost pronikat do těl spolu s potravou 

či dýcháním. 

5. Odpadní vody s olejovými látkami a ropnými produkty – v souvislosti s tímto typem 

odpadních vod je možné se setkat zejména s havarijními situacemi spojenými 

s netěsností či poruchou potrubního vedení, cisteren nebo zásobních tanků. Při úniku 

ropných a olejových produktů do vodního prostředí se vytváří na hladině film, který 

znemožňuje výměnu plynů a vede k zeslabení biologické účinnosti světla. U organizmů 

vystavených tomuto prostředí dochází k nouzovému dýchání, znehybnění a posléze ke 

smrti. 

6. Oteplené odpadní vody – v souvislosti s razantní teplotní změnou vodního prostředí se 

používá též název tepelné znečištění. Hlavním zdrojem oteplených vod jsou chladicí 

systémy (tepelné elektrárny, hutnictví). Působení zvýšených teplot na vodní prostředí 

se liší v tekoucích (ochlazení je rychlejší) a ve stojatých vodách. Oteplené odpadní 

vody lze pozitivně využít v rybářství, kde zvýšená teplota vede ke stimulaci tvorby rybí 

biomasy. 

7. Odpadní vody s patogenními organizmy a parazity – vody pocházejí ze zdravotnictví, 

nemocnic, ozdravoven, zemědělské výroby a jatek. Kromě střevní a hnilobné mikroflóry 

obsahuje voda navíc i patogenní a parazitické organizmy. Z tohoto důvodu je zcela 

nevhodná pro užitkové účely. 

1.2. Těžké kovy ve vodách 

Těžké kovy se do vody dostávají vyluhováním z hornin, ale i z odpadů těžby a úpraven 

rud, odpadů z energetiky a z metalurgického průmyslu [4]. 

Obsah sloučenin kovů ve vodě patří mezi hygienicky i vodohospodářsky významné 

ukazatele. K nejrizikovějším kovům se řadí rtuť, arsen, antimon, kadmium, olovo, chrom  

a nikl. Kovy se ve vodách mohou vyskytovat ve formě jednoduchých kationtů nebo aniontů, 

ve formě komplexních aniontů nebo neutrálních molekul (komplexy s huminovými látkami, 

aminokyselinami a iontové asociáty s ionty uhličitanovými, hydrogenuhličitanovými, 

síranovými a fosforečnanovými). Toxicita závisí především na formách výskytu příslušného 
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kovu, přičemž podstatně vyšší toxicita přísluší zpravidla iontové formě kovu, nižší toxicitu 

mají formy komplexní. [5] 

Limitní koncentrace kovů v tekoucích povrchových vodách vymezuje nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.) formou imisních standardů 

tj. ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod [6]. Imisní standardy vyjadřují 

maximální přípustné znečištění povrchových vod při průtoku Q355 (průtok, který je v toku 

po dobu 355 dní v roce dosažen a překročen), popř. při minimálním zaručeném průtoku 

vody v toku. Někdy je udána hodnota standardu, limitní koncentrace (koncentrace), která 

je považována za splněnou, pokud je roční počet vzorků s vyšší koncentrací než odpovídá 

standardu větší než 5 %. K průmyslovým vodám se vztahují emisní standardy ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod. [5, 7] 

1.2.1. Metody odstraňování těžkých kovů z vod 

Pro odstraňování sloučenin kovů z vod je využívána řada postupů. Ne všechny je 

však možné použít v každých provozních podmínkách, především z důvodů ekonomických. 

Obecně je možné pro odstraňování sloučenin kovů z vod použít procesy iontové výměny, 

membránové procesy, srážecí postupy pomocí vápenného mléka či sulfidů, úspěšně se též 

využívá spolusrážení a adsorpce na povrchu hydratovaných oxidů Fe a Al při koagulaci [5].  

Účinným řešením odstraňování některých organických i anorganických polutantů 

z vody je adsorpce. Pro adsorpci je vyvíjena celá řada moderních adsorpčních materiálů 

(aktivní uhlí, aktivní koks, uhlíkatá molekulová síta, uhlíkové tkaniny, iontovýměnné 

pryskyřice), jejichž účinnost je poměrně vysoká, ale nevýhodou je vysoká cena. Další 

možností je využití přírodních sorbentů (hnědé a černé uhlí, humáty železa, rašelina, kůra, 

huminové kyseliny, řasy atd.), jejichž cena je nesrovnatelně nižší, nicméně sorpční kapacita 

je omezená. Z tohoto hlediska se jako vhodné jeví zeolity (syntetické i přírodní), které 

splňují a odstraňují výhody, resp. nevýhody obou zmíněných skupin adsorbentů. [5] 

Důležitost odstranění těžkých kovů vyplývá zejména ze skutečnosti, že tyto kovy 

již při velmi nízkých koncentracích (0,01 mg l−1) ve vodě mohou způsobit její zdravotní 

závadnost [8]. 

Proces adsorpce se stal jednou z preferovaných metod pro odstraňování toxických 

látek z vody, protože je velmi efektivní, ekonomicky výhodný, mnohostranně použitelný  

a jednoduchý. Adsorpce má i další výhody – je použitelná při velmi nízkých koncentracích, 

je vhodná pro kontinuální i dávkovací procesy, je jednoduchá v provedení, vzniká malé 

množství kalu, existuje možnost regenerace a opětovného použití a má nízké náklady. [9] 
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Mondal a kol. [10] přehledně zhodnotili odstraňování arsenu metodou srážení 

s kamencem, železem, Fe/Mn, měkčením vápnem, reverzní osmózou, elektrodialýzou, 

iontovou výměnou, adsorpcí na aktivovaném Al2O3/uhlí atd., a srovnali tyto techniky 

s ohledem na jejich výkonnost. Popsali rovněž vývoj odstraňování arsenu včetně modifikací 

pomocí různých metod. 

Jenne [11] shrnul současnou situaci výzkumu adsorpce pro různé kovy pomocí 

geomédií od jednotlivých minerálů po sedimenty a zeminy. Různé adsorpční mechanizmy 

a faktory ovlivňující adsorpci kovů byly posouzeny s ohledem na působení vybraných 

aniontů, soutěživost mezi kovy, pH, koncentraci kovů, dávkování, proměnlivou adsorpční 

kapacitu kovů, iontovou sílu atd. Množství adsorpčních modelů bylo stručně představeno 

se záměrem rozšířit laboratorní studie do praxe. 

Možnost odstranění těžkých kovů z kontaminovaných vod pomocí různých levnějších 

adsorbentů byla posouzena v práci Babela a Kurniawana [12]. Mezi materiály se objevilo 

jak komerční aktivované uhlí, tak množství levných materiálů jako chitosan, zeolity, jílové 

minerály, rašeliník, popílek, uhlí, oxid hliníku, odpadní kal atd. Byla rovněž diskutována  

a srovnána aktivita těchto adsorbentů pro úpravu znečištěných odpadních vod Cd(II), Co(II), 

Cr(III), Cr(VI), Cu(II), Fe(II), Hg(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II) atd. Adsorpční kapacity těchto 

adsorbentů se mění v závislosti na charakteristikách jednotlivých adsorbentů, na rozsahu 

chemických modifikací a na koncentraci adsorbátu. 

1.2.2. Charakteristika mědi a olova 

Měď 

V přírodě se nejčastěji vyskytuje ve formě sulfidů (chalkopyritu CuFeS2 a chalkosinu 

Cu2S), ze kterých se může do podzemních vod dostat v důsledku rozkladu sulfidických rud. 

Význam rovněž mají hydroxid uhličitany malachit Cu2(OH)2CO3 a azurit Cu3(OH)2(CO3)2 

a z oxidů tenorit CuO. V povrchových vodách mohou být antropogenním zdrojem mědi 

odpadní vody z povrchové úpravy kovů a aplikace některých algicidních preparátů, které 

se dávkují proti nadměrnému rozvoji řas a sinic. V pitné a užitkové vodě může být zdrojem 

mědi rozpouštění měděného vodovodního potrubí v důsledku agresivního působení vody. 

Dalším zdrojem mědi mohou být i atmosférické depozice. [13] 

Vzhledem k tomu, že měď patří mezi kovy, které snadno komplexují, mohou být 

její formy výskytu ve vodách velmi rozmanité v závislosti na jejich složení. Z rozpuštěných 

forem přicházejí v úvahu kromě jednoduchého iontu Cu2+ především hydroxykomplexy 

[CuOH]+, [Cu(OH)2(aq)]0, [Cu(OH)3]
−, [Cu(OH)4]

2− a uhličitanové komplexy [CuCO3(aq)]0, 

[Cu(CO3)2]
2−, [Cu(CO3)OH]− a [Cu(CO3)(OH)2]

2−. V organicky neznečištěných vodách 
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může být v neutrální oblasti karbonatokomplex [CuCO3(aq)]0 dominující rozpuštěnou 

komponentou. Trihydroxo- a tetrahydroxoměďnatany se vyskytují jen v silněji alkalickém 

prostředí, při hodnotách pH asi nad 10. Značně stabilní jsou také tzv. amminkomplexy 

[Cu(NH3)]
2+ až [Cu(NH3)5]

2+ s poměrně vysokými hodnotami konstant stability asi od 104 

až do 1012, protože měď má ze všech kovů největší komplexační schopnost s ligandy 

obsahujícími dusík. To se týká i kyanokomplexů mědi, např. [Cu(CN)2]
− a [Cu(CN)4]

3−. 

Amminkomplexy a kyanokomplexy přicházejí v úvahu především v odpadních vodách 

z galvanizoven. Z hlediska tvorby antikorozních ochranných vrstev fosforečnanů měďnatých 

na povrchu měděného potrubí mají význam fosfatokomplexy [CuH2PO4]
+ a [CuHPO4]

0. 

Naopak málo stabilní jsou chlorokomplexy [CuCl]0, [CuCl]+, [CuCl2]
− aj., a sulfatokomplex 

[CuSO4(aq)]0. [13] 

Měď má ze všech kovů v oxidačním stupni II nejvýraznější komplexační schopnosti. 

Velmi stabilní komplexy tvoří měď s organickými ligandy – huminové látky (fulvokyseliny 

a huminové kyseliny), aminokyseliny, peptidy, produkty životní činnosti řas aj. Konstanty 

stability těchto komplexů jsou řádově asi 105 při hodnotách pH 6,5 až 7,0. V povrchových 

vodách mohou organokomplexy mědi zcela dominovat. [13] 

Rozpustnost mědi je v přírodních vodách limitována v kyselé oblasti rozpustností 

malachitu Cu2(OH)2CO3(s) a v neutrální a alkalické oblasti rozpustností hydroxidu 

Cu(OH)2(s). Rozhraní koexistence tuhých fází malachitu a hydroxidu závisí na koncentraci 

veškerého oxidu uhličitého. Čím je koncentrace c(CO2)T větší, tím se rozhraní koexistence 

posunuje k vyšším hodnotám pH a oblast stability malachitu rozšiřuje. 

Koncentrace mědi ve vodách závisí značně na jejich celkovém složení. V prostých 

podzemních a povrchových vodách se vyskytuje měď obvykle v koncentracích řádově 

v jednotkách až desítkách g l−1. Průměrná koncentrace mědi v pitné vodě ČR povrchového 

původu byla asi 5 g l−1 a u vody podzemního původu asi 10 g l−1 [13]. 

Agresivní voda stagnující v měděném vodovodním potrubí může obsahovat měď 

v koncentraci i přes 1 mg l−1. V kyselých vodách z rudných nalezišť může být koncentrace 

mědi mimořádně veliká. Řádově stejné mohou být koncentrace mědi v odpadních vodách 

z galvanizoven. U zvlášť vysokých koncentrací je měď obsažena v oplachových vodách 

z moření mědi, někdy bývají i vyšší než 1000 mg l−1. [13] 

Měď patří mezi esenciální prvky pro lidský organizmus. Je přijímána potravou 

v množství asi 2 mg d−1 až 5 mg d−1. Akutní a chronická onemocnění způsobená požíváním 

vody s obsahem mědi nejsou známa. [13] 

Přísné limity pro koncentraci mědi v povrchových vodách jsou dány její značnou 

toxicitou pro vodní organizmy včetně ryb. Je však obtížné přesně určit limitní koncentraci, 
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protože toxicita mědi vůči rybám, řasám a ostatním vodním organizmům závisí na formách 

jejího výskytu. [13] 

Olovo 

Nejčastější olověnou rudou je galenit (PbS), jinými rudami jsou anglesit (PbSO4)  

a cerrusit (PbCO3). Galenit nepodléhá chemické a biochemické oxidaci, a proto se olovo 

poměrně málo hromadí v důlních vodách. Významným antropogenním zdrojem olova jsou 

výfukové plyny motorových vozidel, obsahující rozkladné produkty tetraethylolova, sloužící 

jako antidetonační prostředek. Olovo se takto hromadí na vegetaci v okolí komunikací  

a dostává se do atmosférických vod a odtud i do vod povrchových a podzemních. Dalším 

zdrojem mohou být odpadní vody ze zpracování rud, z barevné metalurgie, z výroby 

akumulátorů a ze sklářského průmyslu. [13] 

V přírodních vodách převažuje z rozpuštěných forem výskytu v závislosti na hodnotě 

pH a koncentraci veškerého oxidu uhličitého především jednoduchý ion Pb2+ (v kyselé 

oblasti) nebo karbonatokomplex [PbCO3(aq)]0 (v neutrální a slabě alkalické oblasti). 

V alkalické oblasti přicházejí ve větší míře v úvahu hydroxokomplexy [PbOH]+  

a [Pb(OH)2(aq)]0 a dikarbonatokomplex [Pb(CO3)2]
2−. Čím je koncentrace veškerého oxidu 

uhličitého větší, tím více se rozšiřuje oblast stability karbonatokomplexu [PbCO3(aq)]0. Při 

velkých koncentracích chloridů je nutné počítat i se vznikem chlorokomplexů [PbCl]+ až 

[PbCl3]
− a při velkých koncentracích síranů i se sulfatokomplexy, např. [PbSO4(aq)]0,  

resp. [Pb(SO4)2]
2−. [13] 

V přírodních vodách je jeho rozpustnost limitována především rozpustností 

uhličitanu PbCO3(s) a teprve v alkalické oblasti také rozpustností hydroxid uhličitanu 

Pb3(CO3)2(OH)2(s). Vylučování hydroxidu Pb(OH)2(s) přichází v úvahu teprve v silně 

alkalické oblasti. 

Za přirozené pozadí v podzemních vodách se považuje koncentrace olova asi 

20 g l−1. Větší koncentrace přicházejí v úvahu tam, kde podzemní voda přichází do styku 

s olověnými rudami. V atmosférických vodách se mohou vyskytovat koncentrace olova až 

ve stovkách g l−1. Odpadní vody z výroby a oprav akumulátorů mohou být silně kyselé  

a obsahovat olovo v koncentracích v jednotkách až stovkách mg l−1. [13] 

Olovo má vysoký akumulační koeficient (řádu až 105) a významně se proto hromadí 

nejenom v sedimentech a kalech, ale i v biomase mikroorganizmů a rostlin. Pro svou 

toxicitu je ve vodě velmi závadné. Jeho toxicita pro vodní organizmy závisí velmi značně 

na chemickém složení vody. Pokud se týká zooplanktonu a fytoplanktonu měla by být 

koncentrace olova menší než 0,1 mg l−1. [13] 
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2. TEORIE A POPIS ADSORPCE 

Sorpce je komplexní proces, při němž dochází jak k adsorpci tak k absorpci,  

popř. i k chemické reakci nebo jinému vázání adsorbátu (např. kapilární kondenzací nebo 

výměnnou iontovou adsorpcí) [14]. 

Adsorpce je samovolné zvyšování koncentrace látek v oblasti fázového rozhraní, 

které vede ke snížení mezifázové (povrchové) energie. Podle typu fázového rozhraní se 

rozlišuje [14]: 

• adsorpce na rozhraní roztok/plyn, 

• adsorpce z plynné fáze na tuhé látce, 

• adsorpce z kapalné fáze na tuhé látce. 

Adsorpce se používá především k oddělování složek obsažených v malé koncentraci 

v plynech či kapalinách. Provádí se tak, že se uvede tekutina do styku se zrnitou pevnou 

fází, obvykle velmi porézní, a jejím povrchem se složky tekutiny v rozličné míře adsorbují 

(obvykle v závislosti na molární hmotnosti nebo na polaritě). 

Látka, která je adsorbována (vázána) na fázovém rozhraní, se nazývá adsorbát  

a látka, na které probíhá adsorpce, se nazývá adsorbent. Rovnováha mezi plynnou  

resp. kapalnou fází a adsorbovanou vrstvou se nazývá adsorpční rovnováha. 

Pochod opačný k adsorpci, tedy odpoutávání adsorbovaných molekul z fázového 

rozhraní a jejich přechod do objemové fáze, se nazývá desorpce. 

Absorpce je pochod, při němž molekuly jedné fáze nezůstávají na rozdíl od adsorpce 

pouze na povrchu druhé fáze, nýbrž pronikají do celého jejího objemu, u tuhých látek 

někdy až přímo mezi atomy krystalové mřížky (u tuhé fáze se povrchem rozumí jak vnější, 

geometrický povrch, tak i vnitřní povrch). Pochod je určitou obdobou rozpouštění. 

Výměnná iontová adsorpce je děj, při němž jsou za ionty, adsorbované z roztoku, 

do roztoku vysílány jiné ionty, které pocházejí z krystalové mřížky nebo z vnější části 

elektrické dvojvrstvy adsorbentu. Náboj adsorbentu zůstává při tomto ději nezměněn. 

Množství iontů, které je schopna takto vyměnit jednotka hmotnosti suchého adsorbentu, se 

nazývá výměnná kapacita. Látky s velkou výměnnou kapacitou jsou označovány jako 

měniče iontů (iontoměniče, ionexy). [14, 15] 

2.1. Typy adsorpce 

Rozlišuje se fyzikální adsorpce, chemisorpce a elektrostatická adsorpce, nazývaná 

obvykle výměna iontů. Fyzikální adsorpce není specifická a její podstatou jsou van der 
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Waalsovy mezimolekulární síly. Na tuhé fázi se může vytvořit i několik vrstev adsorbátu,  

a může být proto dosaženo značné adsorpční kapacity. Chemisorpce je specifická a její 

podstatou je elektronová vazba. Na povrchu tuhé fáze se může vytvořit jen jedna vrstva 

adsorbátu na aktivních centrech. Adsorpční kapacita je proto poměrně malá. Při 

elektrostatické adsorpci se uplatňují coulombovské síly. [13] 

Adsorpce z roztoku může být molekulová nebo iontová. Při molekulové adsorpci 

se adsorbuje celá molekula. Při iontové adsorpci se sorbují převážně buď kationty, nebo 

anionty, a to v závislosti na náboji povrchu tuhé fáze. Kladně nabité povrchy adsorbují 

převážně anionty a záporně nabité povrchy přednostně kationty. Stopové látky se mohou 

sorbovat také jako stopové koloidy, v takových případech se hovoří o koloidní adsorpci. 

Ta má význam při odstraňování některých radionuklidů z vody. Jde především o fyzikální 

nebo elektrostatickou adsorpci. 

Pokud se týká adsorbentů, rozlišují se podle polarity nebo podle kyselosti. 

Z hlediska molekulové adsorpce se rozlišují polární adsorbenty (silikagel, hydratované 

oxidy, aluminosilikáty) a nepolární adsorbenty (aktivní uhlí). Polární adsorbenty lépe 

sorbují polární sloučeniny a naopak. Z hlediska iontové adsorpce se někdy rozlišují zásadité 

adsorbenty (např. hydratované oxidy) a kyselé adsorbenty (silikagel, křemičitany). 

Chování adsorbentů z hlediska jejich „kyselosti“ nebo „zásaditosti“ závisí na hodnotě pH 

nulového bodu náboje a na hodnotě pH prostředí. [13] 

Adsorbáty lze rozdělit do těchto několika skupin, mající [16]: 

• sféricky symetrické obaly nebo σ-vazby (např. vzácné plyny, nasycené uhlovodíky), 

• π-vazby (např. nenasycené nebo aromatické uhlovodíky) nebo volné elektronové páry 

(např. ethery, terciární aminy), 

• kladné náboje nahromaděné na okraji molekul, 

• funkční skupiny s elektronovou hustotou i kladnými náboji nahromaděnými na okraji 

molekul (např. molekuly s –OH nebo =NH skupinami). 

2.2. Původ povrchového náboje 

Suspendované a koloidní látky přítomné ve vodách mohou získat povrchový náboj: 

• disociací skupin v povrchové vrstvě tuhé fáze, 

• prostou iontovou adsorpcí. 

V prvním případě jde nejčastěji o hydroxidové skupiny vázané v krystalové mřížce 

aluminosilikátů a hydratovaných oxidů, jejichž disociace, a tím povrchový náboj a adsorpční 

schopnost pro kationty a anionty závisí na hodnotě pH. Dochází k protonaci nebo 

deprotonaci v závislosti na hodnotě pH prostředí podle schématu: 
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–MOH +
2  

 

MOH 

 

–MO− 

<pH    >pH 

anexový CHARAKTER POVRCHU katexový 

kde M je Si, Al, Fe, Mn aj. [13] 

2.3. Adsorpce z kapalné fáze na tuhé látce 

Při styku tuhých látek s kapalinami je k povrchu tuhé látky vázána vrstva molekul 

kapaliny, dochází k adsorpci. Adsorbovaná vrstva se při vzájemném pohybu tuhé látky  

a kapaliny nepohybuje s kapalinou, ale lpí na pevném povrchu. V této vrstvě jsou molekuly 

kapaliny vlivem silového pole tuhé látky stlačené, případně i různě orientované, ale změna 

hustoty je vzhledem k malé stlačitelnosti kapalin nepatrná. V důsledku toho, že při styku 

pevného adsorbentu s kapalnými roztoky se neadsorbují všechny složky ve stejné míře, 

dochází ke změně ve složení roztoku. [14] 

Za určitých podmínek tedy dochází k nárůstu v koncentraci jednotlivých složek  

a celkový efekt adsorpce je potom závislý na velikosti fázového rozhraní. Z tohoto důvodu 

mají všechny průmyslové adsorbenty velký vnitřní povrch (přesahující 100 m2 g−1) a jsou 

vysoce porézní nebo se skládají z velmi jemných částic. [17] 

V praxi se u většiny adsorpčních jevů uplatňují současně různé typy adsorpce. 

Jednotlivé síly se navzájem ovlivňují, jejich rozlišení a posouzení jejich podílů je proto 

obtížné. [18] 

2.3.1. Adsorpce z hlediska adsopčních sil 

Fyzikální adsorpce 

Při fyzikální adsorpci se uplatňují poměrně slabé, mezimolekulární van der Waalsovy 

síly. Podle prostorových množství se v pórech adsorbentu může vázat několik vrstev 

adsorbované látky (vícevrstvá sorpce). Protože jsou vazebné síly při tomto typu adsorpce 

slabé, může dojít za určitých okolností k uvolnění zachycené látky zpět do roztoku 

(desorpce). Proto také rychlost adsorpce v tomto případě s rostoucí teplotou klesá. [18] 

Množství látky, adsorbované při dané teplotě a koncentraci objemové fáze, je dáno 

chemickou povahou adsorbentu i všech složek roztoku (rozpuštěných látek i rozpouštědla). 

Lze tu opět uplatnit obecné pravidlo o vzájemné afinitě látek podobné polarity. Např. polární 

+ H+ 

– H+ 

+ H+ 

– H+ 
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adsorbenty adsorbují dobře látky s obsahem polárních skupin. Adsorbovatelnost zde 

vzrůstá [19]: 

• s poměrným zastoupením polárních skupin v molekule adsorbátu, 

• s polarizovatelností molekuly, a tedy i s počtem dvojných vazeb, zvláště konjugovaných. 

Málo závisí na velikosti molekuly. Tato pravidla platí nejen pro neelektrolyty, ale i pro 

slabé elektrolyty. 

Na povrchu adsorbentu se ustálí rovnováha mezi molekulami rozpuštěné látky  

a rozpouštědla v jiném poměru než v prostoru mimo a v blízkosti adsorbentu. Pokud 

molekuly rozpouštědla nesmáčejí tuhý povrch, nebudou se adsorbovat. 

Z různých alotropických modifikací téhož adsorbentu má větší adsorpční mohutnost 

ten, který se vyznačuje větší volnou povrchovou energií. Adsorpční mohutnost závisí i na 

struktuře adsorbujících se molekul a řídí se některými pravidly [20]: 

• povrchově aktivní látky se adsorbují více než inaktivní látky, 

• u látek s podobnou chemickou strukturou adsorpční mohutnost roste s molekulovou 

hmotností, 

• izomorfní látky se adsorbují nestejnoměrně, 

• adsorpční mohutnost ovlivňuje také charakter substituentu, 

• adsorpce roste i s počtem nenasycených vazeb a aromatických jader. 

Povaha rozpouštědla má značný vliv na velikost adsorbovaného množství. Vzhledem 

k tomu, že silové pole tuhého povrchu působí na všechny složky obsažené v roztoku, bude 

adsorpce rozpuštěné látky klesat s afinitou rozpouštědla k adsorbentu. Adsorpce z polárních 

rozpouštědel (např. z vody) bude tedy nejlépe probíhat na nepolárním aktivním uhlí, zatímco 

z nepolárních rozpouštědel lépe na hydrofilních adsorbentech. Naopak k desorpci je žádoucí 

použít rozpouštědla podobné polarity, jakou má adsorbent. Pro optimální adsorpci platí 

tato dvě schémata [19]: 

1. polární adsorbát – nepolární rozpouštědlo – polární adsorbent 

2. nepolární adsorbát – polární rozpouštědlo – nepolární adsorbent 

Chemisorpce 

Při chemisorpci dochází k chemické reakci a sdílení elektronů adsorbentu a adsorbátu. 

Chemisorpce je u adsorbentu vázána jen na určitá, chemicky reaktivní místa. Vzhledem 

k chemické vazbě se může tvořit jen jedna vrstva zachycených látek na povrchu adsorbentu 

– monomolekulární adsorpce. Bývá zpravidla nevratná. Většinou je chemisorpce pomalejší 

než fyzikální adsorpce, ale její rychlost s rostoucí teplotou roste. [18] 
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Často je velmi obtížné jednoznačně rozlišit adsorpci od chemické reakce v povrchu. 

O chemických reakcích v povrchu se hovoří tehdy, když jsou splněny stechiometrické 

zákony. Pokud chemická reakce proběhne jen na povrchu, stechiometrické poměry se 

experimentálně určit nedají. Naproti tomu jsou známé reakce, které na začátku mají 

charakter chemisorpce, avšak reakce postupně proniká celým objemem tuhé fáze. Tyto 

reakce se zdánlivě řídí Freundlichovou adsorpční izotermou. 

Chemická reakce může postupně proběhnout v celém objemu tuhé fáze podobně, 

jako kdyby byla rozdělená na větší počet samostatných povrchových vrstev. Tento jev se 

pozoruje zejména u přechodných disperzních soustav jako jsou gely, jejichž makroskopickou 

strukturu tvoří molekulová síť udržovaná slabými vazbami. [20] 

2.3.2. Adsorpce z hlediska druhu adsorbujících se částic 

Molekulární adsorpce 

Při molekulární adsorpci jsou na povrchu adsorbentu zachyceny celé molekuly nebo 

u elektrolytů oba druhy iontů ve stejné míře [19]. Uplatňují se zde většinou síly fyzikální 

povahy, jedná se tedy o fyzikální adsorpci. Někdy dochází i k chemisorpci, při níž vznikají 

mezi adsorbentem a složkami roztoku chemické vazby. [21] 

Při měření adsorpce z roztoků se stanovuje koncentrace látky v roztoku před jeho 

uvedením do styku s adsorbentem a pak po ustavení adsorpční rovnováhy. Naměřená data 

se vyjadřují výrazem: 

( )iii xxn −⋅= 00  (2-1) 

kde 0n  je látkové množství roztoku před adsorpcí, vztažené na jednotku hmotnosti 

adsorbentu, 0
ix  a ix  jsou molární zlomky složky i v roztoku před adsorpcí a v rovnovážném 

roztoku po adsorpci. Symbol i označuje rozdíl mezi látkovým množství složky i 

v původním roztoku a v roztoku po ustavení adsorpční rovnováhy, jehož celkové látkové 

množství by bylo stejné jako v původním roztoku, vše vztaženo na jednotku hmotnosti 

adsorbentu. Je-li i > 0, složka i je preferenčně adsorbovaná. [21] 

Naměřená data bývají také často vyjadřována pomocí látkových koncentrací, zvláště 

u systémů omezeně mísitelných [21]: 

( )iii ccv −⋅= 00  (2-2) 

kde 0
ic  a ic  jsou koncentrace omezeně rozpustné látky v roztoku před adsorpcí a po 

dosažení adsorpční rovnováhy a 0v  počáteční objem roztoku připadající na 1 gram tuhého 

adsorbentu. 
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Izotermy koncentrační změny 

Závislost veličiny i na složení rovnovážného roztoku po ustavení adsorpční 

rovnováhy se nazývá izoterma koncentrační změny (složená či kompozitní izoterma). 

Různé tvary izotermy koncentrační změny pro dvousložkový systém jsou ukázány na 

obrázku 2-1. Křivky na obrázku 2-1a odpovídají adsorpci z roztoků dvou neomezeně 

mísitelných složek. Je-li jedna ze složek preferenčně adsorbovaná v celém koncentračním 

rozsahu, dostaneme izotermy znázorněné křivkami A a B. Je-li při nižších koncentracích 

preferenčně adsorbována jedna složka, při vyšších koncentracích pak složka druhá (mění 

se znaménko i), vznikne izoterma tvaru S. U látek omezeně rozpustných nebo omezeně 

mísitelných (obrázek 2-1b) se i vynáší jako funkce relativní koncentrace, tj. poměru 

rovnovážné koncentrace roztoku ku koncentraci nasyceného roztoku. Izotermy mají 

většinou rovněž tvar S, avšak jiného charakteru než u systémů neomezeně mísitelných. 

Typický je prudký vzrůst adsorpce v oblasti koncentrací blížících se nasycenému roztoku. 

Předpokládá se, že zde nastává adsorpce ve více vrstvách. Experimentální stanovení 

adsorpce v této oblasti je dosti obtížné. [21] 

 

Obrázek  2-1. Složená izoterma – závislost adsorpce 2 na složení rovnovážného binárního roztoku: 

(a) pro složky neomezeně mísitelné, (b) pro složky omezeně mísitelné (rozpustné) [21] 

x2 – molární zlomek složky 2, křivka A – preferenční adsorpce složky 2 v celém koncentračním rozsahu, 

křivka B – preferenční adsorpce složky 1, křivka C – při nižších x2 preferenční adsorpce složky 2, 

při vyšších x2 preferenční adsorpce složky 1, c2 – látková koncentrace složky 2, 

c2
nas – látková koncentrace nasyceného roztoku 

Složení adsorbované fáze a individuální izotermy 

Izoterma koncentrační změny nedává informaci o složení adsorbované vrstvy. 

Vztah mezi měřitelnou veličinou i a veličinami, které popisují adsorbovanou vrstvu, ale 

nejsou měřitelné, dostaneme např. pro dvousložkový systém z rovnice (2-1) a hmotnostní 

bilance [21]: 
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( )222 xxn ss −⋅=  (2-5) 

sn  je celkové látkové množství v adsorbované vrstvě a sx2  molární zlomek složky 2 

v adsorbované vrstvě, veličiny bez horního indexu se vztahují k rovnovážnému roztoku. 

Protože sss nnn 21 +=  a sss nnx /22 = , je možno tuto rovnici psát rovněž ve tvaru 

21122 xnxn ss ⋅−⋅=  (2-6) 

kde sn1  a sn2  jsou látková množství složek 1, popř. 2 v adsorbované vrstvě na jednotce 

hmotnosti adsorbentu. Tyto veličiny nejsou konstantní, ale jsou funkcí složení roztoku. 

Závislosti ( )111 xnn ss =  a ( )222 xnn ss =  vyjadřují průběh adsorpce jednotlivých složek roztoku 

za konstantní teploty a jsou označovány jako individuální izotermy. 

Rovnice (2-5) i (2-6) obsahují každá dvě neznámé – ze složené izotermy není tedy 

možno zjistit individuální izotermy bez dalších údajů či bez zjednodušujících předpokladů 

(např. že adsorbovaná vrstva je monomolekulární). [21] 

Analytické vyjádření složených izoterem 

Teoretické zpracování adsorpce z roztoků je obtížné. Systém je dosti složitý – pevný 

adsorbent, který je většinou porézní, nemá přesně definovaný povrch, ani pro složky roztoku 

přístupnou část objemu pórů. Adsorbovaná vrstva je nehomogenní a vlastnosti roztoku 

v této vrstvě se mohou lišit od vlastností v objemové fázi. 

Pro analytické vyjádření složených izoterem byla navržena řada vztahů odvozených 

pro adsorpci plynů na tuhých látkách [21]: 

• rovnice Freundlichova typu s konstantami A, B, α, β: 

21122 xxBxxA ⋅⋅−⋅⋅= βα  (2-7) 

• rovnice Langmuirova typu s konstantami a1, a2, b1, b2: 

2
11

11
11

22

22
22 11

x
xb

xb
ax

xb

xb
a ⋅

⋅+

⋅
⋅−⋅

⋅+

⋅
⋅=  (2-8) 

Jestliže se z roztoku adsorbuje převážně složka 2, jsou v těchto rovnicích konstanty 

B, popř. a1 velmi malé a druhé členy pravé strany jsou zanedbatelné. Pro adsorpci ze 

zředěných roztoků se molární zlomek neadsorbující se složky 1 blíží jedné a adsorbované 

množství rozpuštěné látky je vyjádřeno vztahy [21]: 
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α
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V praxi se pro zředěné roztoky používá vyjádření pomocí koncentrací: 

nck 22 ⋅=  (2-11) 

2
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2 1 cb

cb
m

⋅+

⋅
⋅=  (2-12) 

Konstanty uvedených rovnic je nutno stanovit z experimentálních dat. Jestliže rovnice (2-10) 

nebo (2-12) dobře vystihují experimentální data, mají konstanty a2m a m význam množství 

složky 2 adsorbované v nasycené monovrstvě, což se využívá při stanovení specifického 

povrchu adsorbentu. [21] 

Jinou úpravou rovnice (2-6) byl získán vztah 

( )
( )11

1

2

21
2

−⋅+

−⋅⋅
⋅=

Kx

Kxx
n s  (2-13) 

kde K je tzv. separační faktor, definovaný rovnicí: 
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/

/

xx

xx
K

ss

=  (2-14) 

Separační faktor je považován za konstantu, která může být vyhodnocena z experimentálních 

dat nebo je vyjadřován např. pomocí rozdílu standardních chemických potenciálů nebo při 

aplikaci Polányiho teorie na adsorpci z roztoků pomocí adsorpčních potenciálů. [21] 

Teplotní závislost adsorpce 

Jako všechny typy adsorpce, je i adsorpce z kapalné fáze exotermní a adsorbované 

množství tudíž klesá s rostoucí teplotou [21]. 

Iontová adsorpce 

Při iontové (polární) adsorpci se na tuhém povrchu přednostně zachycuje jen jeden 

z iontů elektrolytu, zatímco iont opačného náboje se adsorbuje méně nebo vůbec ne. 

Pro iontovou adsorpci platí tato pravidla [19]: 

• adsorbovatelnost stoupá s počtem nábojů iontu, 



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 33 2011 

• bazické adsorbenty (oxidy kovů) a kladně nabité povrchy adsorbují přednostně anionty; 

adsorbenty kyselé (kyselina křemičitá, kaolin) a povrchy se záporným nábojem dávají 

přednost kationtům, 

• pořadí adsorbovatelnosti podobných iontů na podobných adsorbentech bývá přibližně 

stejné. 

Rozlišuje se prostá iontová adsorpce a výměnná adsorpce. 

Prostá iontová adsorpce 

Tento typ adsorpce nejčastěji probíhá na povrchu krystalické mřížky málo 

rozpustných iontových sloučenin (většinou solí a hydroxidů) z vodných roztoků elektrolytů. 

Ionty z roztoku se adsorbují na povrchu krystalické mřížky tehdy, když tvoří s opačně 

nabitým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu (Panethovo–Fajansovo pravidlo). 

Nejlépe se adsorbuje iont, který je sám součástí mřížky, nebo je některému z iontů mřížky 

podobný. [22] 

Při prosté iontové adsorpci se tedy přednostně sorbuje jeden druh iontů a povrch 

adsorbentu získává příslušný náboj. Tvoří se vnitřní (primární) část elektrické dvojvrstvy 

(obrázek 2-2). 

Přednostně se sorbují ty ionty, které [13]: 

• mají vyšší nábojové číslo, 

• mají menší hydratační poloměr (větší hustotu náboje), 

• jsou součástí krystalové mřížky adsorbentu, 

• jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mřížky, 

• tvoří s některým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu, 

• tvoří s některým iontem mřížky málo disociovanou sloučeninu. 

Splňují-li různé ionty uvedené podmínky, sorbuje se přednostně ten ion, který je 

přítomen ve větší koncentraci [13]. 

Vnitřní část dvojvrstvy může být součástí tuhé fáze, vznikne-li disociací povrchových 

skupin, jako je tomu např. u hydratovaných oxidů a aluminosilikátů [13]. Lze ji považovat 

za plochu, která nese elektrický náboj Q0. Náboj, vztažený na jednotku plochy povrchu, 

σ0 = Q0 / A, je tzv. plošná hustota náboje. [21] 

Náboj vnitřní části dvojvrstvy je vyrovnán adsorpcí opačně nabitých iontů, které 

tvoří vnější (sekundární) část elektrické dvojvrstvy (obrázek 2-2) [13]. Vytváří tak druhou 

vrstvu o stejné plošné hustotě náboje, ale s opačným znaménkem. Mezi nabitým povrchem 

a objemovou fází roztoku je rozdíl elektrických potenciálů (podle konvence je potenciál 
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objemové fáze roven nule); znaménko potenciálu povrchu, V0, je stejné jako znaménko 

náboje povrchu. [21] 

Vnější je k vnitřní vrstvě iontů vázána jednak elektrostatickými, jednak adsorpčními 

silami. Těsně přiléhající plošná vrstva, tzv. Sternova vrstva, je tvořena ionty vázanými 

převážně adsorpčními silami (oproti elektrostatickým silám mají podstatně kratší dosah) 

o plošné hustotě náboje σ1, která je menší než hustota náboje prvé (vnitřní) vrstvy σ0. 

Zbytek náboje vnitřní vrstvy je neutralizován ionty, které jsou vázány elektrostatickými 

silami a tvoří difuzní (tzv. Gouyovu–Chapmanovu) vrstvu. Potenciál klesá nejprve prudce 

na hodnotu potenciálu Sternovy vrstvy VS a pak pozvolna k nule. Za zjednodušujících 

předpokladů odvodil Stern vztah pro závislost poměru nábojů ve vnější a vnitřní plošné 

vrstvě na iontové síle roztoku I [21]: 

Ik

I

+
=−

0

1

σ

σ
 (2-15) 

kde k je konstanta; náboje σ1 a σ0 mají odlišná znaménka. 

 

Obrázek  2-2. Rozložení iontů a průběh potenciálu v elektrické dvojvrstvě [21] 

Potenciálem rozhodujícím o průběhu elektrokinetických jevů není celkový potenciál 

povrchu tuhé fáze vůči kapalné (povrchový potenciál, ψ-potenciál), nýbrž potenciál na  

tzv. pohybovém rozhraní, tj. na rozhraní mezi přilínající vrstvou a ostatní kapalinou. Nazývá 

se elektrokinetický potenciál (nebo ζ-potenciál) a závisí na uspořádání fázového rozhraní. 
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Znaménko ζ-potenciálu je opačné než znaménko iontů vnější vrstvy elektrické dvojvrstvy. 

Jeho hodnota se pohybuje obvykle pod 100 mV; je značně ovlivňován přídavkem elektrolytů 

a to i v malých koncentracích. [13, 21] 

Výměnná adsorpce 

Při výměnné iontové adsorpci nahrazuje adsorbent ionty, adsorbované z roztoku, 

jinými ionty, které vyšle do roztoku a které mohou pocházet jak z jeho krystalové mřížky 

tak z vnější části elektrické dvojvrstvy [22]. Výměnu iontu B+, který se uvolní z adsorbentu 

(Ad), za ion C+ z roztoku, je možno schematicky zapsat jako 

++ +=+ BAdCCAdB  (2-16) 

Množství iontů, které je schopna vyměnit jednotka hmotnosti suchého adsorbentu, 

se nazývá výměnná kapacita. Látky o velké výměnné kapacitě (měniče iontů, ionexy), které 

mohou být jak přirozené (minerály typu zeolitů), tak syntetické organické i anorganické, 

mají velké použití v laboratorní i průmyslové praxi. Součástí jejich mřížky jsou pravidelně 

rozmístěné velmi úzké póry. Malé ionty tak mohou pronikat dovnitř a výměna probíhá na 

vnitřním povrchu adsorbentu. Vnější povrch je u těchto adsorbentů proti povrchu vnitřnímu 

zanedbatelně malý a výměnná kapacita nezávisí na velikosti vnějšího povrchu ani na stupni 

disperzity [21]. U látek s kompaktní krystalovou strukturou probíhá výměna iontů jen na 

povrchu částice [13]. 

2.3.3. Experimentální stanovení adsorpce z kapalné fáze na pevných látkách 

Při experimentálním provedení se stanovuje koncentrace látky v roztoku před jeho 

uvedením do styku s adsorbentem a pak po ustavení adsorpční rovnováhy. Odvážené 

množství adsorbentu, který byl vyčištěn a dokonale vysušen, je ponořeno do odváženého 

množství roztoku o známém složení a celý systém je uzavřen v nádobce a protřepáván za 

konstantní teploty po dobu dostatečně dlouhou k ustavení rovnováhy. Tato doba je pro různé 

systémy rozdílná a proto je nutno ji zjišťovat experimentálně. Po dosažení rovnováhy je 

třeba oddělit adsorbent od roztoku (sedimentace, příp. je-li adsorbent příliš jemně práškovitý, 

musíme použít centrifugy). Oddělení je nutné provést při teplotě měření. 

Roztok je pak analyzován vhodnou metodou. Používají se klasické metody (titrační, 

srážecí aj.) i speciální analytické metody (měření vodivosti roztoků, potenciometrie, 

spektrofotometrie nebo měření změn indexu lomu refraktometricky nebo interferometricky). 

Jinou možnou metodou je adsorpční chromatografie, která se používá hlavně u zředěných 

vícesložkových roztoků. [21] 
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2.4. Vyhodnocování sorpčních dat 

2.4.1. Kinetika adsorpce 

Kinetika adsorpce vyjadřuje časový průběh odstraňování rozpuštěné látky z kapalné 

fáze při jejím styku s tuhým adsorbentem. Rychlost odstraňování rozpuštěné látky závisí 

na rychlosti dílčích po sobě jdoucích kroků, které se na procesu podílí [23]: 

• transport adsorbátu k povrchu adsorbentu (vnější difuze), 

• difuze adsorbátu v pórech adsorbentu (vnitřní difuze), difuze v pórech, 

• vlastní adsorpce adsorbátu na vnitřním povrchu adsorbentu. 

Často je jeden z těchto pochodů pomalejší než ostatní. V tom případě se rychlost 

celého procesu navenek řídí rychlostí tohoto nejpomalejšího kroku. Např. při fyzikální 

adsorpci v úzkých pórech je nejpomalejším pochodem převod adsorbátu do nitra pórů, 

ostatní kroky proběhnou rychle. Naopak při aktivované adsorpci na rovném, snadno 

dostupném povrchu je nejpomalejším pochodem vlastní adsorpce. [19] 

2.4.2. Matematické vyhodnocení adsorpce 

Účinnost adsorpce E (%) představuje procentuální odstranění kovu z vodného 

roztoku ve vztahu k počáteční koncentraci. Vypočítá se ze vztahu [7]: 

100
0

0 ⋅
−

=
c

cc
E r  (2-17) 

kde c0 je počáteční koncentrace kovu (mol g−1, resp. g l−1) a cr rovnovážná koncentrace 

kovu (mol g−1, resp. g l−1). 

Adsorpční kapacita a (mol g−1, resp. g g−1) vyjadřuje množství látky, které se při 

adsorpci zachytí na m gramech přidaného adsorbentu, lze ji vyjádřit jako počet molů nebo 

hmotnost (podle toho jak vyjadřujeme koncentraci adsorbované látky). Pro výpočet 

adsorbovaného množství a používáme vztah [7, 18]: 

( )rcc
m

V
a −⋅= 0  (2-18) 

kde V je objem roztoku (l), c0 a cr koncentrace před a po adsorpci (mol g−1, resp. g l−1)  

a m hmotnost adsorbentu (g). 

Způsob vyjádření koncentrace je pro každou z fází podílejících se na adsorpci jiný. 

Složení plynu se udává v molárních zlomcích, v molárních koncentracích či v parciálních 

tlacích, složení kapaliny v hmotnostních koncentracích nebo v hmotnostních zlomcích  

a složení pevné fáze v relativních hmotnostních zlomcích (jako hmotnost adsorbované 
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složky lomená hmotností adsorbentu) nebo v molalitách (látkové množství adsorbované 

složky lomené hmotností adsorbentu) či v hmotnostních koncentracích [24]. 

Vliv koncentrace na adsorpci popisují adsorpční izotermy. Při styku tuhé fáze 

s roztokem se rozpuštěná látka postupně hromadí na povrchu tuhé fáze. Koncentrace látky 

v kapalné fázi klesá až do okamžiku, kdy její koncentrace v roztoku a na povrchu adsorbentu 

jsou v rovnováze. 

Při rovnovážném stavu dochází k určitému rozdělení rozpuštěné látky mezi kapalnou 

a tuhou fází. Závislost adsorbovaného množství látky a na koncentraci rozpuštěné látky 

v roztoku za rovnováhy cr při konstantní teplotě T vyjadřuje adsorpční izoterma, která se 

obecně popisuje ve tvaru: 

( ) konst., == Tcfa r  (2-19) 

Pro adsorpci z roztoků obvykle vyhovuje Langmuirova nebo Freundlichova izoterma. 

Langmuirova izoterma platí obvykle pro chemisorpci či elektrostatickou adsorpci, kdy se 

tvoří pouze monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu a všechna aktivní místa na 

povrchu jsou rovnocenná. Freundlichova izoterma platí obvykle pro fyzikální adsorpci a pro 

adsorpci na heterogenních površích s různými aktivními místy [13]. 

Na obrázku 2-3 jsou znázorněny možné adsorpční izotermy. Pro adsorpci jsou 

příznivé izotermy 3 a 4, protože při malých hodnotách koncentrace adsorbované látky 

v tekutině je hodnota její koncentrace v adsorbentu velká [24]. 

 
Obrázek  2-3. Závislost adsorpční kapacity na rovnovážné koncentraci při fázové rovnováze [24] 

1 – nepříznivý průběh, 2 – lineární průběh, 3 – příznivý průběh, 4 – velmi příznivý průběh, 

5 – nevratná adsorpce (chemisorpce) 
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Tento tvar křivek popisuje rovnice Langmuirovy izotermy, která znázorňuje 

nelineární vztah mezi koncentracemi pevné a kapalné fáze. Předpoklady pro tuto izotermu 

jsou následující [25]: 

• sorpční místa jsou stejnoměrná, 

• nepatrná interakce mezi sorbovanými molekulami, 

• maximální sorpce odpovídá nasycené monomolekulární vrstvě. 

Langmuirova izoterma je dána vztahem [13] 

r

r
m cb

cb
aa

⋅+

⋅
⋅=
1

 (2-20) 

kde a je adsorpční kapacita (mol g−1, resp. g g−1), am maximální adsorpční kapacita (mol g−1, 

resp. g g−1), cr rovnovážná koncentrace adsorbované látky (mol g−1, resp. g l−1) a b je 

rovnovážná konstanta (g mol−1, resp. l g−1). 

Funkce (a, cr) je hyperbolická. Pro nízké zbytkové koncentrace cr ji lze psát: 

rm cbaa ⋅⋅= , tedy v lineárním tvaru. Naopak pro vysoké cr lze psát a = am. Hodnota am je 

maximálně dosažitelná adsorpce, které se dosáhne při vysokých koncentracích cr. 

Pro výpočet konstant am a b může být rovnice (2-20) linearizována pomocí vztahů 

rovnice (2-21a) nebo (2-21b). Konstanty mohou být rovněž vypočteny z experimentálních 

dat užitím nelineární regrese. [7] 
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1111
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Freundlichova izoterma je empirická rovnice předpokládající logaritmické rozdělení 

sorpčních míst, tj. heterogenní povrch sorbentu. Je dána vztahem [26] 

n
rcka ⋅=  (2-22) 

nebo vztahem v linearizované formě: 

rcnka logloglog ⋅+=  (2-23) 

kde k (g mol−1, resp. l g−1) a n jsou konstanty (0 < n < 1), a adsorpční kapacita (mol g−1, 

resp. g g−1) a cr rovnovážná koncentrace adsorbované látky (mol g−1, resp. g l−1). 

V logaritmickém měřítku se jedná o lineární funkci, z jejíhož průběhu lze stanovit 

hodnoty konstant k a n. [26] 



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 39 2011 

2.5. Faktory ovlivňující adsorpci 

Proces sorpce je ovlivňován celou řadou faktorů. Patří mezi ně např. typ sloučeniny 

a její koncentrace v okolním roztoku, typ a množství jílovité složky, hodnota pH, teplota 

prostředí a další. U jílu hraje významnou roli typ kationtů, které mohou saturovat jeho 

povrch (tj. zda je jíl saturován ionty Fe, Ca nebo H) nebo velikost jeho specifického povrchu 

(20–80 m2 g−1). [27] 

2.5.1. Vliv adsorbátu a rozpouštědla 

Mezi adsorbentem a adsorbátem se při adsorpci uplatňuje pravidlo o vzájemné 

afinitě látek podobné polarity. Na nepolárním adsorbentu se lépe adsorbují nepolární látky, 

na polárním adsorbentu polární látky. Současně se uplatňuje konkurenční adsorpce 

rozpouštědla, proto pro dosažení účinné adsorpce je výhodné použít rozpouštědlo opačné 

polarity než adsorbent (např. sorpce nepolárních uhlovodíků na nepolárním aktivním uhlí 

z polárního vodného prostředí). Adsorpce látky podle Langmuirova pravidla roste s její 

klesající rozpustností v použitém rozpouštědle. 

Podle Traubeho pravidla se schopnost adsorpce z vodných roztoků na aktivní uhlí 

(nepolární sorbent) zvyšuje s rostoucím počtem uhlíků. Proto se přednostně sorbují látky 

s větší molekulovou hmotností. Omezujícím faktorem může být poměr mezi velikostí 

mikropórů a sorbované molekuly, takže v krajním případě schopnost adsorpce velkých 

makromolekulárních látek klesá z prostorových důvodů. [18, 28] 

Adsorpce látek stejného typu na nepolárním adsorbentu roste s jejich relativní 

molekulovou hmotností (Mr) až do její určité výše, podle charakteru adsorbentu, zejména 

jemnosti jeho struktury. Velikost molekuly se za tímto maximem stává limitujícím faktorem 

pro průnik adsorbátu k povrchu mikropórů adsorbentu. Touto limitující hranicí relativní 

molekulové hmotnosti nad níž se adsorptivita látky snižuje bývá u aktivního uhlí přibližně 

10000, u druhů s jemnou strukturou i nižší. 

Relativní molekulová hmotnost adsorbátu ovlivňuje i rychlost adsorpce. U rychle 

míchaných systémů s práškovým adsorbentem, kdy limitujícím dějem je transport v pórech, 

se rychlost adsorpce zpomaluje s rostoucí Mr. [26] 

2.5.2. Vliv pH 

Nejsou-li v molekule adsorbátu přítomny charakteristické skupiny schopné disociace, 

nemá pH roztoku na adsorpci prakticky vliv. Obsahuje-li však adsorbát skupiny schopné 

disociace, má pH rozhodující vliv na adsorpci. Např. mastné kyseliny s počtem uhlíkových 

atomů v molekule od 4 do 8 se adsorbují z vodného prostředí na aktivním uhlí v rozsahu 
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am = 50 až 400 g kg−1 (s rostoucím počtem uhlíkových atomů v molekule se adsorptivita 

zvyšuje), a to při pH < asi 4,0. V rozsahu pH od této hodnoty ke zhruba 7 až 8 dochází 

k poklesu adsorpce až téměř k nulovým hodnotám. Z toho vyplývá, že se adsorbují jen 

nedisociované molekuly mastných kyselin, kdežto u jejich disociovaných iontů k adsorpci 

nedochází. [26] 

Vliv pH na adsorpci je tedy podstatný tehdy, jestliže jsou v molekule adsorbátu 

přítomny disociovatelné skupiny (karboxylové, fenolická hydroxyskupina, aminoskupiny 

atd.). O adsorpci na nepolárním adsorbentu lze říci, že s disociací karboxylových skupin 

sorpce klesá (tvorba –COO− s rostoucí alkalitou roztoku), disociované kyseliny jsou 

mnohem polárnější [18, 28]. 

Hodnota pH určuje nejenom náboj povrchu adsorbentu, ale i formu výskytu 

adsorbované látky. U kovů jde obecně o různé hydroxokomplexy. 

 

Obrázek  2-4. Závislost adsorpce A vyjádřené v procentech počáteční koncentrace různých kovů 

na hydratovaném oxidu železitém na hodnotě pH [13] 

Závislost adsorpční kapacity hydratovaných oxidů na hodnotě pH roztoků různých 

kovů má obecně esovitý průběh (obrázek 2-4). Sklon středních částí křivek a jejich umístění 

závisí na nábojovém čísle adsorbovaného iontu a na jeho hydratačním poloměru, které určují 

jeho kyselost, a tím jeho náchylnost k hydrolýze. Ionty kovů s větším nábojovým číslem  

a menším hydratačním poloměrem se sorbují lépe. Proto se ionty kovů sorbují postupně více 

v pořadí vzrůstající kyselosti. Slabě kyselé kationty s nábojovým číslem jedna se sorbují 

teprve v silněji alkalickém prostředí. Při stejném nábojovém čísle rozhoduje o přednostní 

adsorpci hydratační poloměr. Čím je nábojové číslo větší, tím má střední, přibližně lineární 
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část esovité křivky větší směrnici a posunuje se k menším hodnotám pH. Obrácený průběh 

závislosti adsorpce CrVI na hodnotě pH je způsoben tím, že chrom je přítomen jako anion 

CrO4
2−, který se sorbuje přednostně v kyselém prostředí [13]. 

Křivky závislosti adsorpční kapacity na hodnotě pH obvykle dosahují ve své limitní 

hodnotě maxima. Avšak v některých případech může pak docházet k poklesu adsorpční 

kapacity, což může být způsobeno [13]: 

• kompetitivní adsorpcí kationtu zásady použité k alkalizaci roztoku, 

• kompetitivní adsorpcí aniontu kyseliny použité k okyselení roztoku, 

• tvorbou neutrálních molekul až aniontů adsorbované látky při větších hodnotách pH 

v důsledku pokračující hydrolýzy, 

• vznikem stopových koloidů adsorbované látky, které se sorbují méně než iontové formy. 

Na adsorpčních křivkách může být pozorována i prodleva, pokud v určité širší oblasti 

hodnot pH dominuje přechodně určitá forma výskytu, případně i střídání maxim a minim, 

např. při změně iontové adsorpce na molekulovou nebo koloidní. 

Adsorpce aniontů na površích hydratovaných oxidů a aluminosilikátů je účinná 

především v kyselém prostředí [13]. 

2.5.3. Vliv teploty 

Vliv teploty na rychlost adsorpce je pozitivní, neboť se snižuje viskozita kapaliny  

a zvyšuje se rychlost difuze. To má význam při adsorpci z plynného prostředí, kde je třeba 

dosáhnout rychle rovnováhy. Při adsorpci z kapalného (vodného) prostředí je tento faktor 

méně významný [26]. Jako všechny typy adsorpce, je totiž i adsorpce z kapalné fáze 

exotermní a adsorbované množství tudíž klesá s rostoucí teplotou. Změna entalpie neboli 

adsorpční teplo, je obecně nízké a tedy i teplotní vlivy nejsou příliš výrazné. [14, 28] 

2.6. Studie v oblasti adsorpce mědi a olova 

Měď 

Adsorpce Cu(II) na kaolinitu byla popsána Langmuirovou izotermou s maximální 

adsorpční kapacitou 11,0 mg g−1 [29]. Zadržování Cu(II) na Na-bentonitu a Ca-bentonitu 

se zlepšovalo se vzrůstající hodnotou pH a maximální Langmuirova kapacita činila 

30,0 mg g−1 a 7,7 mg g−1 [30]. Lin a Juang [31] se pokusili modifikovat adsorpční vlastnosti 

montmorillonitu zavedením dodecylsulfátu sodného před vlastní adsorpcí Cu(II), adsorpce 

vzrůstala s pH roztoku. Nicméně Langmuirova adsorpční kapacita 0,02 mg g−1 pro 

modifikovaný montmorillonit neukázala významnější nárůst v počtu adsorpčních pozic.  
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De Leon a kol. [32] nalezli Langmuirovu jednovrstevnou adsorpční kapacitu 110,0 mg g−1 

pro adsorpci Cu(II) na brazilském bentonitu modifikovaném 1,10-fenantrolinem. 

Adsorpce Cu(II) byla studována na kaolinitu, montmorillonitu, ZrO-kaolinitu,  

ZrO-montmorillonitu, TBA-kaolinitu, TBA-montmorillonitu [33], kyselinou aktivovaném 

kaolinitu a kyselinou aktivovaném montmorillonitu [34]. Cu(II) ionty byly adsorbovány 

jílovými minerály se vzrůstajícím pH, jediným limitujícím faktorem bylo srážení Cu(II) 

jako hydroxidu při pH > 6,0. Aktivace kyselinou zesílila příjem Cu(II) jak u kaolinitu tak  

i u bentonitu, protože úprava kyselinou zvyšuje specifický povrch a objem pórů. Nicméně 

adsorpce poklesla pro ZrO- a TBA-deriváty. Kaolinit a aktivovaný kaolinit dokázaly 

odstranit 15,5 % a 18,9 % Cu(II), ovšem ZrO-kaolinit a TBA-kaolinit odstranily pouze 

10,5 % a 11,2 % Cu(II). Výsledné hodnoty pro montmorillonit, aktivovaný montmorillonit, 

ZrO-montmorillonit a TBA-montmorillonit byly 83,8 %, 87,5 %, 21,1 % a 60,3 % za 

identických podmínek jako u kaolinitu (navážka jílového minerálu 2 g l−1, Cu(II) 50 mg l−1). 

Obdobné odchylky byly sledovány pro Langmuirovy kapacity. 

Interakce Cu(II) s jílovými minerály vyžadují spíše pomalejší proces, kolísají od 

120 min [29] do 360 min [33, 34]. V práci Álvareze-Ayuso a García-Sáncheze [30] bylo 

ovšem zjištěno, že 95 % z celkové adsorpce Cu(II) na iontově modifikovaných bentonitech 

proběhlo za 30 min. Na brazilském bentonitu modifikovaném 1,10-fenantrolinem [32] 

proběhla adsorpce Cu(II) rovněž velmi rychle – v průběhu 5 min proběhla většinová 

adsorpce a po 10 min se už neprojevila žádná interakce. 

Strawn aj. [35] shrnuli adsorpci Cu(II) pomocí smektitů (montmorillonit a beidellit) 

v závislosti na měnící se iontové síle a pH. Rentgenová absorpce jemné struktury a elektronová 

paramagnetická rezonance odhalily, že délka vazby Cu–Cu v multinukleárních komplexech 

dosáhla 0,265 nm a koordinační číslo bylo blízké jedné. 

Různé typy adsorbentů byly použity pro odstranění Cu(II) z odpadních vod. Pan  

a kol. [36] použil dva typy odpadního kalového popílku a došel k závěru, že Langmuirova 

kapacita monovrstvy je rovna 3,282 mg g−1 a 4,139 mg g−1. Ho a kol. [37] nalezli maximální 

adsorpční kapacitu rovnu 7,58 mg g−1 pro adsorpci Cu(II) na kapradině. Modely dle 

Freundlicha a Langmuira byly aplikovány pro vyhodnocení adsorpce Cu(II) na vysokopecní 

strusce [38] a pro teplotní rozsah od 293 K do 313 K byly hodnoty maximální adsorpce 

rovny od 32,68 mg g−1 do 39,22 mg g−1. Adsorpční intenzita a adsorpční kapacita Cu(II) na 

antimoničnanu křemičitém byla 0,82 mmol g−1 a 0,44 mmol g−1 [39]. Maximální adsorpční 

kapacita pro Cu(II) na červeném kalu byla 19,72 mg g−1 [40]. Gupta a kol. [41] použili 

druh Spirogyra pro odstranění Cu(II) a získali maximální adsorpční kapacitu 133,3 mg g−1. 
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Olovo 

V jedné z dřívějších studií Naseem a Tahir [42] informovali, že dobrá adsorpce 

Pb(II) pomocí bentonitu z vodného roztoku se pohybuje okolo 20 mg Pb(II) na 1 g jílového 

minerálu při hodnotě pH 3,4. Adsorpce vzrůstala od 30 % do 94,5 % se vzrůstající hodnotou 

pH od 1,4 do 3,4 a klesala do 40 % při pH 5,0. Langmuirova adsorpční kapacita pro interakci 

Pb(II)–bentonit byla 52,6 mg g−1. 

Skupina jílových adsorbentů [43, 44] byla testována pro jejich schopnost 

odstraňovat Pb(II) z vodných roztoků. V rovnovážném čase 180 min se adsorpční kapacity 

Pb(II) jednotlivých jílových minerálů (při navážce jílového minerálu 2 g l−1, Pb(II) 

50 mg l−1, teplota 303 K) rovnaly: kaolinit 20,9 %, montmorillonit 86,5 %, po aktivaci 

kyselinou – kaolinit 25,1 %, montmorillonit 90,7 %, po zavedení TBA – kaolinit 12,6 %, 

montmorillonit 42,9 %, po zavedení ZrO – kaolinit 17,5 %, montmorillonit 67,6 %. 

Langmuirova adsorpční kapacita se měnila od 9,4 mg g−1 (TBA-kaolinit) do 12,1 mg g−1 

(kaolinit aktivovaný kyselinou) pro kaolinity a od 22,2 mg g−1 (TBA-montmorillonit) do 

34,0 mg g−1 (montmorillonit aktivovaný kyselinou) pro montmorillonity. Aktivace kyselinou 

zvýšila hodnotu Langmuirovy kapacity pouze omezeně. Zavedení ZrO a TBA mělo velký 

vliv na snížení adsorpční kapacity montmorillonitu, v případě kaolinitu nebyl tento pokles 

tak viditelný. 

V práci Naseema a Tahira [42] proběhla adsorpce více než 96 % Pb(II) na bentonitu 

v průběhu 10 min. Maximální adsorpce Pb(II) na kaolinitu, montmorillonitu a jejich 

modifikacích proběhla během 40 min [43, 44], ale rovnováha byla dosažena až po přibližně 

180 min. 

Pro testování adsorpce Pb(II) byly použity různé typy adsorbentů. Taty-Costodes  

a kol. [45] využili piliny pro adsorpci Pb(II) a získali Langmuirovu adsorpční kapacitu 

22,22 mg g−1. Ćurković a kol. [38] použili vysokopecní strusku a hodnoty maximální 

adsorpční kapacity se pohybovaly od 33,78 mg g−1 do 37,04 mg g−1 pro teplotní rozmezí 

od 293 K do 313 K. Langmuirovy adsorpční kapacity Pb(II) na křemenu a štěpeném 

křemenu se rovnaly 0,019 mmol g−1 a 0,184 mmol g−1 [46]. Při adsorpci Pb(II) na taninu 

byly výsledkem maximální adsorpční kapacity od 57,5 mg g−1 do 114,9 mg g−1 v rozmezí 

hodnot pH 3,0–4,2 [47]. 
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3. DESORPCE 

Desorpce (někdy se používá pojmu resorpce nebo exsorpce) je odpoutávání 

adsorbovaných molekul z fázového rozhraní a jejich přechod do objemové fáze, tedy 

pochod opačný k adsorpci [14, 48]. 

Adsorbované látky přítomné na povrchu mohou při nízkých teplotách zůstat ve 

stejném stavu neurčitou dobu. Když teplota adsorbentu vzrůstá, potom v okamžiku, kdy 

tepelná energie adsorbovaných látek dosáhne určité hodnoty, nastane jeden z těchto jevů: 

1. adsorbované molekuly se mohou rozložit do plynné fáze nebo vytvořit jiné látky na 

povrchu, 

2. adsorbované atomy mohou reagovat s adsorbentem za vzniku sloučeniny na povrchu, 

nebo difundovat dovnitř pevné fáze, 

3. adsorbované látky mohou desorbovat z povrchu a vrátit se do plynné či kapalné fáze. 

Poslední z těchto možností je označován jako desorpční proces. Při nedostatečném 

rozkladu mohou být desorbující látky stejné jako ty původní adsorbované, ale neznamená 

to nutně, že k tomuto jevu dojde. [49] 

Jak již bylo výše uvedeno, fyzikální vazba vytvořená mezi adsorbátem a adsorbentem 

je vratná, tj. zmenšením hodnoty tlaku či zvětšením hodnoty teploty se vazba uvolní  

a adsorbát uniká, čímž se adsorbent regeneruje. Při chemické vazbě se desorpce dosahuje 

při podstatně vyšší teplotě než při fyzikální vazbě a desorbovaná látka je obvykle odlišná 

od adsorbované. [15] 

 

Obrázek  3-1. Hystereze adsorpční izotermy [50] 

Tvar adsorpční i desorpční izotermy je sigmoidální. Jako příklad můžeme uvažovat 

zvlhčování zeminy vzduchem obsahujícím vodní páry. Jestliže stanovíme nejprve adsorpční 

izotermu ve směru zvlhčování zeminy, tj. začínáme s vysušenou zeminou a s nízkou tenzí 
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vodních par a po plném nasycení se vracíme postupným vysušováním do výchozího stavu 

vysušené zeminy, zjistíme, že jsme stanovili dvě větve, adsorpční a desorpční, které se spolu 

navzájem nekryjí. Adsorpční větev je vždy nižší a desorpční vyšší (obrázek 3-1). Tento jev 

se nazývá hystereze adsorpce. [50] 

3.1. Desorpční kinetika 

Rychlost desorpce Rdes adsorbátu z povrchu může být vyjádřena obecnou rovnicí: 

x
desdes NkR ⋅=  (3-1) 

kde x je řád kinetiky desorpce, kdes rychlostní konstanta desorpce a N koncentrace 

adsorbovaných látek na povrchu [49]. 

Řád desorpce může být odvozen, protože v tomto případě se zabýváme základním 

krokem reakce, konkrétně, jedná-li se o: 

1. atomovou nebo jednoduchou molekulovou desorpci 

A(ads) → A(g) 

M(ads) → M(g) 

- bude se jednat o první řád procesu (x = 1); např. 

W/Cu(ads) → W(s) + Cu(g) (desorpce Cu atomů z povrchu wolframu) 

Cu/CO(ads) → Cu(s) + CO(g) (desorpce CO molekul z povrchu mědi) 

2. rekombinovanou molekulovou desorpci 

2 A(ads) → A2(g) 

- bude se jednat o druhý řád procesu (x = 2); např. 

Pt/O(ads) → Pt(s) + O2(g) (desorpce O atomů jako O2 z povrchu platiny) 

Ni/H(ads) → Ni(s) + H2(g) (desorpce H atomů jako H2 z povrchu niklu) 

Rychlostní konstanta pro desorpci může být vyjádřena v Arrheniusově formě [49]: 
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kde des
aE  je aktivační energie desorpce a A je frekvenční faktor, někdy označován jako 

„pokusná frekvence“ v pro překonání bariéry desorpce. 

Z tohoto potom vyplývá následující obecný výraz pro rychlost desorpce: 
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V případě jednoduché molekulové adsorpce, může být frekvenční faktor (v) také 

roven frekvenci vibrace vazby mezi molekulou a adsorbentem. Tato vazba je totiž 

napínána v průběhu vibračního cyklu a může se tedy jednat o pokus rozdělit tuto vazbu při 

desorpci. [49] 

3.2. Povrchově rezidenční čas 

Jedna vlastnost adsorbované molekuly, která je spojená s desorpční kinetikou, je 

povrchově rezidenční čas. Je to průměrný čas, při kterém molekula setrvá na povrchu za 

daných podmínek (hlavně při stanovené povrchové teplotě) předtím než desorbuje do 

plynné fáze [49]. 

Pro první řád procesu desorpce molekulárně adsorbovaných látek 

M(ads) → M(g) 

je průměrný čas (τ) před procesem dán rovnicí: 

1

1

k
=τ  (3-4) 

kde k1 je první řád rychlostní konstanty. 

Pokud použijeme přibližného vztahu ads
des
a HE ∆−~  a zaměníme tímto hodnotu des

aE  

v dříve odvozené rovnici desorpce (3-2) dostaneme následující vztah [49]: 










⋅

∆
−⋅=

TR

H adsexp0ττ  (3-5) 

kde v/10 =τ  odpovídá periodě vibrace vazby mezi adsorbovanou molekulou a adsorbátem 

a pohybuje se často kolem 10−13 s. 

3.3. Výzkumné práce v oblasti desorpce 

Jíl s obsahem fosforu byl použit pro studii sorpce a desorpce těžkých kovů (Cd, Zn, 

Pb) [51]. Sorpční studie ukázala, že chování Cd a Zn bylo velmi podobné s menší odlišností 

v naadsorbovaném množství. K největsí adsorpci došlo u Pb. Byly vypočteny Langmuirovy 

konstanty. Pro vyhodnocení reverzibility naadsorbovaných těžkých kovů byla uskutečněna 

desorpce. Tři výluhy s různými hodnotami pH byly připraveny pro zjištění výluhovatelnosti 

jednotlivých kovů. Pro roztok s pH 2,93 se hodnoty desorpce pohybovaly od 9,8 do 23,1 % 

pro Pb, od 8,4 do 45,0 % pro Cd a od 29,8 do 73,9 % pro Zn. Pro pH 10 došlo k velmi 

slabé desorpci, která se pohybovala kolem 1 %. Bylo zjištěno, že množství desorbovaných 

kovů do výluhu klesá s rostoucí sorpcí. 
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Desorpční kinetika iontů těžkých kovů (Cd, Cu, Ni a Zn) z povrchu kyselé a neutrální 

zeminy (obě upravené buď anorganickými solemi nebo kyselým průmyslovým kalem) byla 

sledována kolonovou metodou [52]. Desorpce byla zahájena kontinuálním proudem 

0,005 mol CaCl2 rychlostí 0,15 ml min−1. Jednotlivé frakce byly odebírány po 0,5, 1, 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 24, 48 a 72 hodinách. Rychlost desorpce těchto těžkých kovů ze zeminy 

obohacené anorganickými solemi nebo kalem byla v počátečních hodinách velmi rychlá. 

Absolutní desorpční koncentrace byla nejvyšší pro Zn, následně pro Cd, Ni a Cu. U kyselé 

zeminy byla relativní desorpce Zn a Cu mnohem vyšší u vzorku obohaceného kalem oproti 

vzorku upraveného anorganickými solemi; pravděpodobně díky vyššímu obsahu těchto 

kovů v zemině upravené kalem. Oproti tomu relativní desorpce Cd a Ni byla vyšší u vzorku 

upraveného anorganickými solemi, který se vyznačuje vyšší mobilitou kademnatých  

a niklových solí v kyselé zemině. Relativní desorpce byla pro všechny vybrané těžké kovy 

vyšší v neutrální zemině upravené kalem než v zemině upravené anorganickými solemi. 

Z hlediska procentuálního zastoupení byla desorpce Zn, Cu, Cd a Ni vyšší v kyselé 

zemině v porovnání s neutrální zeminou. S ohledem na rozsah desorpce lze vyvodit 

následující pořadí: Cd > Zn > Ni > Cu pro kyselou a neutrální zeminu upravenou kalem  

a Cd > Ni > Zn > Cu pro kyselou a neutrální zeminu upravenou anorganickými solemi. 

Adsorpce a desorpce kadmia a jejich vliv na hodnotu pH byla sledována na goethitu 

[53]. Hodnota pH (5,0, 5,5 a 6,0) byla nastolena přítomností NaNO3 nebo Ca(NO3)2. 

Adsorpce byla vyhodnocena Freundlichovou izotermou. Počet adsorpčních míst na povrchu 

goethitu rostl s rostoucí hodnotou pH. Při pH 5,0 byla hodnota parametru k Freundlichovy 

izotermy (charakterizující adsorpční kapacitu) v přítomnosti Ca2+ menší než v přítomnosti 

Na+. Při pH 5,5 a 6,0 byl výsledek obrácený. Pokles adsorpce Cd2+ v přítomnosti Ca2+ je 

pravděpodobně z důvodu vzájemné soutěživosti těchto iontů o dané adsorpční místo na 

povrchu. Desorpce kadmia na rozdíl od adsorpce klesala s rostoucí hodnotou pH. Hysterezní 

efekt byl pozorován pro všechny použité hodnoty pH až po deseti desorpcích. Na počátku 

byla desorpce relativně rychlá, zvláště u nižší hodnoty pH, později postupně zpomalovala 

s každým desorpčním krokem. Závěrem bylo vyvozeno, že významné množství kadmia 

adsorbovaného na goethitu nemůže být zcela desorbováno opakovanými desorpcemi. Nízká 

schopnost desorpce kadmia může být díky způsobu jeho zachycení v nerovnostech či 

trhlinách struktury goethitu nebo díky specifické adsorpci na vysokoenergetických pozicích 

v goethitu. 

Sorpční a desorpční izotermy barviv z vodných roztoků a odpadních vod s využitím 

různých adsorbentů byly popsány v práci Voudriase aj. [54]. Byly použity 4 sorbenty: 

práškový aktivovaný uhlík, bentonit, bělicí hlinka a popílek pro adsorpci třech různých druhů 

barviv. Lineární, Langmuirova a Freundlichova izoterma byla použita pro popis výsledků 

adsorpce. Lineární izoterma indikuje proces rozpuštěné látky na adsorbentu. Langmuirova 
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rovnice předpokládá, že neexistuje žádná interakce mezi adsorbovanými molekulami a že 

adsorpce je lokalizovaná v monovrstvě. Freundlichova rovnice je empirický vztah popisující 

adsorpci rozpuštěných látek z roztoku na povrch pevné fáze. Z výsledků adsorpce vyplynulo, 

že z devíti testovaných adsorpčních systémů vyhovovala pěti Freundlichova izoterma, třem 

systémům Langmuirova a jeden byl popsán lineárním modelem. Ze sedmi desorpčních 

systémů (dva nebyly určeny) vyhovovalo Freundlichovému popisu pět a dva lineárnímu 

modelu. Závěrem bylo zjištěno, že rovnice izoterem použité pro popis adsorpce nejsou 

vhodné i pro popis desorpce. Hodnoty parametrů izoterem nejsou u adsorpce a desorpce 

stejné, projevuje se zde značný hysterezní efekt. 

Sorpce a desorpce těžkých kovů na důlní hlušině byla studována v práci Vegy aj. 

[55]. Důlní hlušina někdy obsahuje odpadní kal a popel, ale často obsahuje i těžké kovy. 

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn byly přidány k pěti druhům důlních hlušin. Byl zkoumán vliv 

sorpčních charakteristik daných adsorbentů na sorpci a zadržování daných kovů. Ve většině 

důlních hlušin bylo nejvíce zadrženo Pb, následováno Cr, nejméně potom Ni, Cd a Zn. 

Obsah organické hmoty v hlušině hraje zásadní roli při procesu sorpce olova. Gibbsit, goethit 

a mica ovlivňují zadržování chromu. Bylo zjištěno, že těžké kovy jsou slabě adsorbovány 

důlní hlušinou a potom desorbovány ve velkých množstvích. 

V práci Covela aj. [56] byla sledována sorpční a desorpční kapacita těžkých kovů 

(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) na šesti typech zeminy obsahující vyšší obsah Cr a Ni. Sorpční 

izotermy byly získány z roztoků obsahující 5–300 mg l−1 Cd, Cr, Cu, Ni, Pb nebo Zn ve 

formě dusičnanů, které byly tlumeny pH 4,5 pomocí kyseliny octové (0,02 mol) a octanu 

sodného (0,02 mol). Pevná fáze získaná po sorpčním testu byla usušena při 25 °C, zvážena 

a znovu dána do 200 ml roztoku kyseliny octové (0,02 mol) a octanu sodného (0,02 mol) 

pro nalezení desorpčních izoterem. Pro zjištění sorbovaného a zadrženého množství byly 

vypočteny distribuční koeficienty pro jednotlivé kovy. Pb představovalo kov, který byl 

adsorbovaný i zadržený na všech vzorcích zemin v největším rozsahu. Cd, Ni a Zn naopak 

kovy, které byly adsorbovány i zadrženy v nejmenším množství. Z dosažených výsledků 

bylo shrnuto, že Pb a Cu jsou silně vázány na vzorky zemin, naopak Zn, Cd a Ni slabě. 

Sorpční a desorpční chování Cu, Cd a Zn na různých typech zemin bylo sledováno 

v práci Laira aj. [57]. Adsorpční izotermy byly velmi dobře popsány Freundlichovými 

rovnicemi pro adsorpci a desorpci. Získaná data ukázala, že k největší adsorpci došlo u Cu, 

následoval Zn a Cd. Podíl Freundlichových konstant k po adsorpci a desorpci poukazuje na 

hysterezi sorpčních procesů. Podobné hodnoty podílů byly vypočítány pro Cu (kolem 1), 

které poukazují na silné a nevratné vazby Cu iontů ve všech zeminách. Hodnoty podílů pro 

Zn a Cd kolísaly ve větších rozmezích, což naznačuje na vratnost vazeb a vyšší závislost 

sorpčního chování na parametrech zeminy. 
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4. ADSORBENTY A JEJICH CHARAKTERISTIKY 

Adsorbent je definován jako pevná látka, na jejímž povrchu dochází k adsorpci. Aby 

byla adsorpce měřitelná, musí mít adsorbent dostatečně velký specifický povrch. Adsorbenty 

bývají proto buď látky porézní až mikroporézní nebo velmi jemně práškovité. Adsorbenty je 

možno rozdělit na přirozené (např. zeolity, hlinky, saze) a umělé, z nichž nejznámější jsou 

aktivní uhlí, silikagel, oxid hlinitý, porézní sklo [14]. 

Základními charakteristickými vlastnostmi adsorbentů jsou [26]: 

1. zrnitost, charakterizovaná křivkou zrnitosti – sestrojená jako závislost hmotnostního 

podílu částic menších než je určitá velikost ok síta k celkové hmotnosti adsorbentu, 

2. pórovitost, určená objemem pórů v hmotnostní jednotce látky (m3 g−1), 

3. specifický povrch, udávající plochu povrchu hmotnostní jednotky adsorbentu (m2 g−1), 

4. chemické vlastnosti, z nichž má význam zejména polarita adsorbentu, určující do jaké 

míry bude ovlivňovat polarita adsorbátu schopnost jeho adsorpce. Čím je adsorbent 

polárnější, tím větší bude mít tendenci adsorbovat látky polárního charakteru a naopak 

čím je méně polární, tím menší vliv bude mít polarita adsorbátu na dosažený výsledek 

adsorpce. Záleží na poměru počtu polárních a nepolárních míst na povrchu adsorbentu.  

Při adsorpci narůstá koncentrace jednotlivých složek na fázovém rozhraní, proto 

celkový efekt adsorpce je závislý na velikosti fázového rozhraní. Z tohoto důvodu mají 

všechny průmyslové adsorbenty velký vnitřní povrch (přesahující 100 m2 g−1) a jsou vysoce 

porézní nebo se skládají z velmi jemných částic. [17] 

Prvním nejrozšířeněji používaným adsorbentem bylo aktivní uhlí. V průběhu studia 

adsorpce byly vyvinuty další adsorbenty – silikagel, oxidy hliníku, zeolity. Základní typy 

průmyslových adsorbentů lze rozdělit na tyto skupiny [58]: 

• uhelné adsorbenty – aktivní uhlí, aktivní uhlíková vlákna, uhlíková molekulová síta, 

uhlíkaté nanotrubičky, fullereny, heterofullereny, uhlíkaté nanomateriály, 

• minerální adsorbenty – silikagely, aktivovaný bauxit, oxidy a hydroxidy kovů, zeolity, 

jílové minerály, pilířované jíly, anorganické nanomateriály, 

• ostatní adsorbenty – syntetické polymery, kompozitní adsorbenty, smíšené adsorbenty. 

4.1. Charakteristické vlastnosti adsorbentů 

4.1.1. Velikost povrchu pevných látek 

Znalost velikosti specifického povrchu tuhých látek slouží k charakteristice jejich 

povrchových vlastností. U tuhých látek se jako měrný povrch (m2 g−1) označuje suma plochy 
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všech fázových rozhraní mezi tuhou a kapalnou a tuhou a plynnou fází. Určuje rozsah 

rozmanitých reakcí mezi fázemi. Jílové minerály s roztažitelnou mřížkou (smektity, 

vermikulity) mají vedle vnějšího ještě vnitřní povrch, nacházející se mezi silikátovými 

vrstvami jejich krystalů. Velikost vnitřního povrchu je nezávislá na velikosti částic. Podíl 

postranních ploch na celkovém povrchu vrstevnatých minerálů je většinou menší než 20 % 

[19, 59]. 

Ke stanovení specifického povrchu bylo vypracováno několik metod [19, 60]: 

1. Velikost povrchu pevné látky lze stanovit z průběhu adsorpční izotermy vhodného plynu 

na zkoumané pevné látce. Z průběhu adsorpční izotermy je nutné určit parametr am, který 

udává počet molů adsorbátu potřebných na pokrytí povrchu 1 g adsorbentu souvislou 

monomolekulární vrstvou. Známe-li plochu AM, tj. plochu, kterou zabere v nejtěsnějším 

uspořádání vrstvy jedna molekula adsorbátu, lze specifický povrch Sg (m
2 g−1) vzorku 

určit ze vztahu: 

Mmg AaNS ⋅⋅=  (4-1) 

kde N je Avogadrovo číslo (6,022 · 1023 mol-1). 

2. Ke stanovení velikosti povrchu je možno použít i adsorpce z roztoků, kdy se nejčastěji 

adsorbují barviva za takových podmínek, aby povrch byl nasycen. Adsorbované 

množství barviva am se snadno zjistí kalorimetrickou analýzou objemové fáze. 

Tabulka  4-1. Měrný povrch vybraných adsorbentů [59] 

Adsorbenty Měrný povrch 
m2 g−1 

Kaolinity a halloysity 10–150 
Illity 50–200 

Vermikulity 600–700 
Smektity 600–800 
Goethit 50–170 

Ferrihydrit 200–300 
Alofány 700–1100 

Huminové látky 800–1000 

 

Velikost měrného povrchu důležitých adsorbentů je uvedena v tabulce 4-1. Největší 

měrný povrch mají z jílových minerálů smektity a vermikulity (600 m2 g−1 až 800 m2 g−1). 

V závislosti na tloušťce krystalových lístků (5 až 10 silikátových vrstev) jde z 80–90 % 

o vnitřní povrch. Podstatně menší je měrný povrch illitů 50–200 m2 g−1. Hodnoty mezi 

smektitovými a illitovými se vyskytují při střídání silikátových vrstev obou minerálů. Měrný 

povrch kaolinitů kolísá v širokých mezích v závislosti na velikosti částic od desítek m2 g−1 

při původu z živců až po 100–200 m2 u drobných krystalků (~0,1 m) z tropických půd. 

Kaolinity disponují pouze vnějším povrchem. Velký povrch v důsledku částic velmi malých 
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rozměrů mají alofány a imogolity. Měrný povrch organické složky je velký díky pórovitosti 

a nelze u ní tedy rozlišit vnější a vnitřní povrch. [59] 

4.1.2. Výměnná kapacita 

Výměnná kapacita je definována jako množství iontů, které je výměnnou iontovou 

adsorpcí schopna vyměnit jednotka hmotnosti suchého adsorbentu. Může se jednat jak 

o látky přirozené (minerály typu zeolitů), tak syntetické, organické i anorganické. 

Kationtová výměnná kapacita je schopnost adsorbentu vázat na svém aktivním 

povrchu kationty ve výměnné formě. Např. kaolinit dosahuje hodnot 30–150 mmol na 1 kg, 

montmorillonit 500–1500 mmol na 1 kg, illit 100–700 mmol na 1 kg, jíl 250–800 mmol  

na 1 kg [22]. 

Sorpční kapacita je měřítkem sorpce, množství sorbovaných kationtů se může rovněž 

udávat v miliekvivalentech na 100 g adsorbentu. Nejnižší sorpční kapacita je u jílových 

minerálů ze skupiny kaolinitu (do 15 mval na 100 g), největší u skupiny montmorillonitu  

a vermikulitu (až 150 mval na 100 g). [61] 

Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin se provádí 

podle ČSN 72 1076 [62]. 

4.2. Příklady adsorbentů 

4.2.1. Hydratované oxidy 

Alumina 

Alumina je název pro skupinu látek, jejichž hlavní složku tvoří oxid hlinitý Al2O3. 

Z řady hydrátů a směsných sloučenin tohoto oxidu se jako adsorbenty uplatňují především 

tzv. aktivovaná alumina a aktivovaný bauxit. 

Aktivovaná alumina se získává z těženého trihydrátu α-aluminy (α-Al2O3.3H2O) 

nebo z gelu monohydrátu α-Al2O3.H2O. Účinkem teploty dojde k aktivaci těchto materiálů, 

spočívající v dehydrataci a rekrystalizaci, a tím se vytvoří póry různé velikosti. Polárnost 

povrchu předurčuje aluminu jako sušidlo nepolárních plynů a kapalin a adsorbent polárních, 

zejména organických látek (např. k odstraňování škodlivých látek z olejů během jejich 

uskladnění). Největšího použití však nachází jako nosič katalyzátorů. [63] 

Bauxit se používá především k odbarvování olejů a vosků a jako sušidla. Své 

uplatnění nachází i při udržování potřebné vlhkosti vzduchu ve speciálních provozech a ve 
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skladech a k obohacování a čištění ropných frakcí (např. oddělování aromátů od parafínů 

nebo olefínů) [63]. 

Křemelina 

Patří mezi materiál vzniklý z mořské fauny a skládá se ze semiamorfního oxidu 

křemičitého a z menšího množství oxidu železitého a hlinitého. Uplatňuje se především 

jako nosič katalyzátorů, jako přídavek k odbarvovacímu práškovému aktivnímu uhlí pro 

zlepšení filtrace v cukrovarnictví, popř. jako inert v adsorpčních kolonách [63]. 

Pórovitá skla 

Připravují se vyloužením některých složek z chemicky málo odolných skel účinkem 

minerálních kyselin. Tak vzniknou póry, jejichž velikost a uspořádání závisí na typu 

výchozího skla, teplotě před i po loužení apod. Pórovitá skla s velmi úzkou distribucí pórů, 

jejichž velikost je stejná nebo dokonce menší než u zeolitických molekulových sít, vykazují 

podobný sítový efekt jako tato zeolitická síta, ovšem ne tak ostrý. Jejich výhodou je odolnost 

proti kyselému prostředí, nevýhodou je jejich malá adsorpční kapacita [63]. 

4.2.2. Aluminosilikáty 

Zeolity 

Obecný vzorec zeolitů je [(M+,M0,5
2+)AlO2]x.(SiO2)y.(H2O)x, kde M+ jsou kationty 

alkalických kovů, M2+ kationty kovů alkalických zemin [64]. 

Přírodní zeolity patří k nejlepším sorbentům díky snadné dostupnosti, nízké ceně, 

vyhovující mechanické pevnosti, dobré chemické a radiační stabilitě, vysoké sorpční 

kapacitě a nevratné sorpci. 

První pokusy s využitím zeolitů proběhly koncem 50. let v USA, kdy byl klinoptilolit 

použit k odstraňování 137Cs z nízkoaktivních kapalných odpadů. Později byl nahrazen 

chabazitem a byl využíván i pro sorpci 90Sr [65]. 

Sorpční kapacita klinoptilolitu v případě 137Cs je 30krát vyšší než u ionexů na bázi 

umělých pryskyřic. Nejvyšší sorpce byla pozorována u Ca-, Na- nebo Li-formy tohoto 

zeolitu. Klinoptilolitové tufy se vyznačují oproti jiným přírodním sorbentům (montmorillonit, 

vermikulit) především vysokou odolností vůči kyselinám, zásadám a roztokům elektrolytů, 

větší mechanickou pevností, tepelnou a radiační odolností. Po nasycení sorbentu se zeolitová 

náplň nahradí novou a saturovaný zeolit se skladuje na úložišti radioaktivních odpadů. 

Velmi perspektivní je použití zeolitů jako složky směsných zásypových materiálů 

v konečných úložištích radioaktivních odpadů. Nejlepší retardační schopnost s ohledem na 
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migraci radionuklidů v důsledku porušení kompaktnosti kontejneru během koroze mají 

směsi 40–60 % bentonitu a 60–40 % přírodních zeolitů [65]. 

Bentonit 

Bentonit je měkká velmi jemnozrnná nehomogenní různě zbarvená hornina 

(obrázek 4-1) složená z podstatné části z jílového minerálu montmorillonitu, která vznikla 

zvětráváním produktů bazického (v menší míře i kyselého) vulkanismu (hlavně tufů). 

Montmorillonit je nositelem charakteristických vlastností bentonitu – značná sorpční 

schopnost charakterizovaná vysokou hodnotou výměny bází (schopností přijímat z roztoků 

určité kationty a uvolňovat za ně ze své molekuly Mg, někdy i Ca a alkálie), vnitřní 

bobtnavost ve styku s vodou (některé bentonity bobtnavé nejsou, ale mají vysoké absorpční 

schopnosti jako bělicí jíly, zejména jsou-li aktivovány), vysoká plasticita a vaznost. Bentonit 

obsahuje další jílové minerály (kaolinit, illit, beidellit), Fe-sloučeniny, křemen, živce, 

sopečné sklo atd., které představují škodliviny a úpravou se pokud možno odstraňují [66]. 

 

Obrázek  4-1. Bentonit [67] 

Bentonity lze rozdělit na [67]: 

• silně bobtnavé Na-bentonity, tzv. bentonity wyomingského typu; ložiska této suroviny 

se nacházejí především v USA, v ČR se ložiska sodných bentonitů nevyskytují, 

• méně bobtnavé draselné, vápenaté a hořečnaté bentonity případně jejich kombinace; 

tyto bentonity lze průmyslově obohacovat sodíkem tzv. aktivací, bobtnací schopnosti 

aktivovaných bentonitů však nedosáhnou takové hodnoty jako u Wyomingu. 

Česká republika se řadí mezi státy s velkými zásobami bentonitu, většinou se jedná 

o bentonity hořečnato-vápenaté, případně vápenato-hořečnaté. Bentonity sodné se v ČR 

nenacházejí, proto se musí zdejší bentonity sodíkem obohacovat. 

Bentonity se vyskytují převážně ve vulkanické oblasti severních Čech – v Českém 

středohoří a oblasti Doupovských hor (Kadaňsko, Podbořansko, Karlovarsko), další ložiska 

jsou v oblastech třetihorních pánví (Chebská, Plzeňská a Třeboňská pánev, Karpatská 

prohlubeň) [68]. 
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Tabulka  4-2. Průměrné chemické složení severočeských bentonitů [69] 

Složka % 
Montmorillonit 65,0–80,0 

SiO2 50,0–57,0 
Al2O3 15,7–17,3 
Fe2O3 8,8–17,3 
FeO 0,1–1,0 
TiO2 3,8–6,3 
MnO 0,1–0,3 
MgO 2,5–3,5 
CaO 1,7–3,1 
Na2O 0,1–0,4 
K2O 0,3–1,2 
Li2O 0,1 
P2O5 0,1 
H2O

+ 5,3–6,3 

 

Průměrné chemické složení severočeských bentonitů je uvedeno v tabulce 4-2. 

Význam severočeských bentonitů vzrostl v souvislosti s využíváním jejich vlastností 

při budování skládek odpadů, kde jsou aplikovány buď přímo jako minerální těsnění nebo 

jako komponent ve směsi s jinými zeminami, čímž chrání životní prostředí [69]. 

Použití bentonitu se řídí jeho mineralogickým složením a technologickými vlastnostmi. 

Nejvíce se spotřebovává jako pojivo ve slévárenství, při peletizaci železných rud, dále se 

používá jako sorbent (odbarvování, katalyzátory, rafinace, filtrace, vysoušedla, čištění 

odpadních vod, nosiče pesticidů), do vrtných výplachů, jako plnidlo (barvy, laky, farmacie, 

kosmetika) a suspenze (mazací oleje), ve stavebnictví (těsnicí materiál), zemědělství atd. 

V poslední době výrazně stoupá spotřeba bentonitu jako sorbentu exkrementů domácích 

zvířat a pojiva granulovaných krmiv [66]. Rovněž se používá při solidifikaci radioaktivních 

odpadů, při ukládání těchto odpadů v hlubinných geologických formacích a při zachycování 

radionuklidů z odpadních vod [65]. 

4.2.3. Uhelné adsorbenty 

Aktivní uhlí 

Aktivní uhlí jako nejpoužívanější adsorbent při úpravě vody je charakterizováno 

adsorpčním povrchem, který se u tohoto sorpčního materiálu mění ve velmi širokých 

intervalech (od 100 m2 g−1 až do 3500 m2 g−1) [70]. Tyto sorbenty jsou vyráběny ze dřeva, 

rašeliny, všech druhů uhlí a antracitu a z bioproduktů. 

Aplikace uhelných sorbentů jsou významnou součástí environmentálně šetrného 

využívání uhlí, na němž jsou založeny procesy technologie čistého uhlí (Clean Coal 

Technology). Uhelné sorbenty umožňují ze směsí plynů separovat molekuly plynů (na 



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 55 2011 

molekulových sítech), čistit odpadní vody a plyny, dělit plynné směsi na složky, čistit krev 

(hemodialýzou) aj. [71] 

Lignit 

Lignit představuje geologicky nejmladší typ uhlí. Patří mezi tzv. kaustobiolity, tedy 

hmoty s různým stupněm prouhelnění původní fytomasy. Mezi jeho významné kvalitativní 

ukazatele patří zejména přirozená sorpční schopnost a poměrně vysoký obsah huminových 

kyselin. Přírodní lignit je výrazně levnější náhrada aktivního uhlí [72]. 

Aplikace lignitu jako adsorbentu má několik oblastí [73]: 

• lignit jako adsorbent pro fyzikální sorpci plynů, kapalin, roztoků, 

• lignit jako adsorbent pro chemisorpci těžkých kovů, aniontů a organických sloučenin 

schopných reagovat s volnými karboxylovými a fenolickými skupinami a vytvářet 

komplexy, 

• lignit jako složka směsných adsorbentů, ve kterých se uplatňuje vedle adsorpčních 

schopností především jeho elasticita, 

• lignit jako výchozí materiál pro sorpci toxických organických látek. 

4.3. Adsorpce na aluminosilikátech 

Z hlediska fyzikální chemie povrchů mají v hydrochemii a technologii vody největší 

význam jíly, které vznikají zvětráváním křemičitanových hornin. Jsou hlavními nositeli 

koloidních vlastností půd. Jíl o velikosti částic pod 2 m se nazývá fyzikální jíl a o velikosti 

částic pod 0,1 m se označuje jako koloidní jíl. Během zvětrávání se postupně tvoří různé 

jílové minerály, např.: 

živce → illit → montmorillonit → kaolinit → hydrargillit 

Jílové minerály se skládají z křemičitanových tetraedrů a hlinitanových oktaedrů  

a liší se vzájemným uspořádáním. Podle vzájemného uspořádání těchto struktur se jílové 

minerály dělí na několik skupin: alofánovou, kaolinovou, illitickou, montmorillonitovou  

a skupinu chloritů. Příkladem mohou být jílové minerály kaolinit Al2Si2O5(OH)4, anortit 

CaAl2Si2O8, albit NaAlSi3O8, montmorillonit Al2Si4O10(OH)2. Montmorillonit je podstatnou 

součástí bentonitu, který se někdy používá při úpravě vody čiřením. [13] 

Jílové minerály mají koloidní charakter. Nositelem výměnných vlastností těchto 

aluminosilikátů jsou povrchové hydroxidové skupiny. V přírodních vodách s hodnotami 

pH obvykle v rozmezí 6 až 8 se jílové minerály chovají převážně jako měniče kationtů, 

protože náboj jejich povrchu je většinou záporný. Jílové minerály vyměňují např. Ca2+ 

v roztoku za ionty Na+ z krystalové mřížky. Touto skutečností lze např. vysvětlit, proč je 
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u některých podzemních vod, které jsou ve styku s jíly, porušeno obvyklé kvantitativní 

zastoupení kationtů v pořadí Ca–Mg–Na za pořadí např. Na–Ca–Mg. 

Měrný povrch jílových minerálů se pohybuje obvykle v desítkách m2 g−1 a sorpční 

kapacita obvykle v desetinách až jednotkách mmol H+ na 1 g adsorbentu (tabulka 4-3). 

Tabulka  4-3. Příklady měrných povrchů a sorpčních kapacit některých adsorbentů [13] 

Adsorbent Měrný povrch  
m2 g−1 

Sorpční kapacita  
mmol g−1 

písek jednotky – 
γ-Al2O3 70–100 0,2 

huminové látky ≈1000 1,7–5,9 
FeO(OH) až 320 – 

Fe(OH)3 amorfní 200–300 0,10–0,25 
kaolin 10–50 0,03–0,15 

Mg(OH)2 amorfní 100–200 – 
montmorillonit 50–150 0,6–1,2 
SiO2 amorfní 300–800 0,11–0,34 
aktivní uhlí 1000–2000 – 

 

Z hlediska adsorpční mohutnosti je nutné rozlišovat aluminosilikáty s vrstevnatou 

strukturou, kam patří výše uvedené jílové minerály a jejich směsi. U těchto látek probíhá 

výměnná adsorpce převážně jen na povrchu, a jejich sorpční kapacita bývá proto malá. 

Samostatnou skupinu tvoří aluminosilikáty s trojrozměrnou strukturou, kam patří 

např. živce a zeolity, které jsou vulkanického původu. Zeolity se liší od živců tím, že 

obsahují hydratační vodu. V jejich krystalové struktuře vznikají poměrně velké dutiny 

spojené kanálky, čímž se měrný povrch mnohonásobně zvětšuje. Proto vykazují značnou 

adsorpční kapacitu a považují se za měniče iontů přírodního původu. Mezi přírodní zeolity 

patří analcim, mordenit, klinoptilolit aj. Lze je velmi účinně využít pro odstraňování 

toxických kovů (např. Pb, Cd, Cr, Hg) z prostředí [13]. 
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5. JÍLOVÉ MINERÁLY 

5.1. Definice jílu a jílového minerálu 

Jíl je definován jako směsný přírodní materiál, primárně složený z jemně zrnitých 

minerálů, který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení či 

vypálení. Součástí jílů bývají především fylosilikáty, ale kromě nich mohou být obsaženy  

i jiné minerály a organická hmota, které mohou ovlivňovat jejich plasticitu či tvrdnutí po 

vysušení a vypálení. Mezi tyto minerály patří např. krystalické i nekrystalické modifikace 

SiO2, minerály skupiny alofánu, živce, zeolity, karbonáty či oxidy a hydroxidy železa  

a hliníku. V definici uvedený požadavek jemné zrnitosti je značně obecný a to především 

s ohledem na různé vědecké obory. Plasticita označuje schopnost materiálu vytvarovat se 

do jakékoliv podoby. Kvantifikace plasticity je ovšem komplikovanější a to nejen proto, že 

je ovlivněna řadou faktorů (např. složením jílů, typem a velikostí částic, hydratační úrovní), 

ale také proto, že existují jíly například s vysokým obsahem kaolinitu a vykazují velmi 

malou plasticitu [74]. 

S definicí jílu je spojena také definice jílových minerálů. Jako jílové minerály 

označujeme fylosilikáty a minerály, které udělují jílům plasticitu a které se vytvrzují 

okamžitě po vysušení nebo vypálení. Ztotožňovat pojem jílové minerály s minerály, které 

jsou obsaženy v jílech, je ovšem nepřijatelné. Minerály přítomné v jílech lze tedy rozdělit 

do dvou skupin [74]: 

1. jílové minerály – mezi ně patří nejen všechny fylosilikáty, ale také další minerály,  

např. minerály skupiny alofánu, některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy; na rozdíl 

od fylosilikátů, bývají obvykle pouze minoritními složkami jílů, 

2. doprovodné minerály – jsou to minerály, které sice mohou být v jílech obsažené, ale 

nepatří mezi výše uvedené jílové minerály. 

5.2. Fylosilikáty 

Mezi základní koordinační polyedry, z nichž jsou vybudovány struktury fylosilikátů, 

patří tetraedry [TO4]
m− a oktaedry [MA6]

n− (obrázek 5-1). Jako T jsou označeny centrální 

kationty tetraedrů – hlavně Si4+, ale také Al3+, Fe3+, Ge4+. Centrálními kationty oktaedrů 

označenými jako M mohou být Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Ca2+, Li+. Označení aniontů A 

je používáno proto, že se ve fylosilikátech vyskytují nejen O2−, ale také OH− či F−. 

Sítě tetraedrů jsou spojeny se sítěmi oktaedrů sdílením aniontů a vytváří tak vrstvy. 

Vrstvy mohou být mezi sebou spojeny například systémem vodíkových vazeb, nebo 

skupinami kationtů s koordinační sférou, či jednotlivými kationty a společně tak vytváří 
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základní jednotku struktury. Jako mezivrství je označován prostor mezi dvěma vrstvami  

a mezivrstevní materiál je chápán jako soubor iontů, atomů nebo jejich hydratovaných 

forem, koordinačních polyedrů či jejich sítí umístěných v mezivrství. [75] 

 

Obrázek  5-1. Základní stavební jednotky fylosilikátů [76] 

Tetraedry jsou spojeny třemi vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu 

kolmo na rovinu sítě tetraedrů. Síť oktaedrů spolu sdílí nejen vrcholy, ale také polovinu hran. 

Ve strukturách fylosilikátů může docházet buď ke spojení dvou tetraedrických sítí nebo ke 

spojení tetraedrické a oktaedrické sítě. Lze rozlišit následující varianty [75]: 

1. Spojení dvou tetraedrických sítí prostřednictvím bazálních kyslíků 

• přímo pomocí slabých van der Waalsových sil, 

• pomocí kationtů, které vytváří s bazálními kyslíky koordinační polyedry a vzniklé 

vazby mají iontový charakter, 

• pomocí kationtů s hydratačními obaly, vazby vznikají pomocí vodíkových vazeb, 

jsou tedy slabší. 

2. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě přes společnou rovinu kyslíkových atomů. Vazby 

mají charakter polarizovaných kovalentních vazeb. Toto spojení se vyskytuje u všech 

fylosilikátů, může docházet ke vzniku dvou typů strukturních jednotek: 

• vrstvy 1:1 vznikají, má-li oktaedrická a tetraedrická síť jednu společnou rovinu 

kyslíkových atomů. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů vytváří rovinu tzv. 

bazálních kyslíků. Jde tedy o spojení jedné oktaedrické a jedné tetraedrické sítě, 

• vrstvy 2:1 vznikají, má-li oktaedrická síť a jí přilehlé tetraedrické sítě společné 

dvě roviny kyslíkových atomů. Jedná se o spojení jedné oktaedrické a dvou 
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tetraedrických sítí s opačnou polaritou. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů 

vytvářejí dvě roviny bazálních kyslíků. 

Typ jílu 1:1 (–Si–Al–Si–Al–Si–Al–) představuje např. kaolinit. Patří mezi neexpandující 

jíly a má tedy relativně malý povrch a menší sorpční kapacitu v porovnání s typem 2:1. 

Molekuly jsou na tento jíl převážně jen adsorbovány, tedy vázány na povrch. K typu 

jílu 2:1 (–Si–Al–Si–Si–Al–Si–) patří např. montmorillonit. Jeho mřížková struktura 

může lehce expandovat, takže tento jíl může vázat molekuly jak na vnější, tak i na vnitřní 

povrch. [27] 

3. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě mezi bazálními kyslíky tetraedrické sítě a rovinou 

aniontů OH− sítě oktaedrické. Toto spojení je realizováno vodíkovými vazbami. 

5.2.1. Klasifikace a charakteristika fylosilikátů 

Pro klasifikaci se používají tyto kritéria [75, 77]: 

1. typ vrstvy (1:1 nebo 2:1), 

2. způsob obsazení mezivrstevního prostoru (obsah vody nebo mezivrstevního kationtu), 

3. zbytkový záporný náboj, 

4. typ oktaedrických sítí (di- či trioktaedrické), 

5. chemické složení. 

Typ vrstvy je strukturní znak. Způsob obsazení mezivrstevního prostoru a zbytkový 

záporný náboj jsou znaky, které charakterizují kvalitu a rozložení atomů ve struktuře. 

Klasifikace fylosilikátů je uvedena v tabulce 5-1. Zbytkový záporný náboj x se vztahuje 

vždy na základní strukturní jednotku minerálu. 

Tabulka  5-1. Klasifikace fylosilikátů [75, 78] 

Typ vrstvy Mezivrstevní materiál Náboj x Skupina 

1:1 žádný x ~ 0 
kaolinit 

serpentin 

2:1 žádný x ~ 0 
pyrofylit 
mastek 

2:1 hydratované vyměnitelné kationty x ~ 0,2–0,6 smektity 
2:1 hydratované vyměnitelné kationty x ~ 0,6–0,9 vermikulity 
2:1 nehydratované jednomocné kationty x ~ 0,6–1,0 slídy 
2:1 nehydratované dvojmocné kationty x ~ 1,8–2,0 křehké slídy 
2:1 hydroxidová síť x je variabilní chlority 

 

Jílové minerály jsou tedy charakterizovány těmito vlastnostmi [78]: 

1. strukturu vrstvy tvoří jeden rozměr v rozmezí nanometrů (tloušťka vrstvy 1:1 je kolem 

0,7 nm a 2:1 je kolem 1 nm), 

2. anizotropie vrstev nebo částic, 
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3. existence několika typů povrchů – vnější základní (planární) povrch a povrch na 

rozhraní, vnitřní (mezivrstvové) povrchy, 

4. snadnost, s jakou vnější povrch (a často také vnitřní) může být modifikován, 

5. plasticita, 

6. tvrdnutí po vysušení nebo vypálení. 

5.2.2. Smektity 

Jílové minerály této skupiny se vyskytují v podobě velmi malých krystalků s často 

porušenou strukturou. Jejich struktura je složena z dioktaedrických nebo trioktaedrických 

vrstev 2:1, mezi nimiž jsou vyměnitelné kationty, společně s jejich hydratačními obaly, 

které jsou tvořeny molekulární vodou. Tzn. oktaedrická síť a jí přilehlé tetraedrické sítě 

mají společné dvě roviny kyslíkových atomů. Jde tedy o spojení jedné oktaedrické a dvou 

tetraedrických sítí s opačnou polaritou – trojvrství. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů 

tudíž vytvářejí dvě roviny bazálních kyslíků. [75, 77] 

Do skupiny dioktaedrických smektitů můžeme zařadit montmorillonit, beidellit, 

nontronit a volkonskoit. Trioktaedrické smektity představují hektorit, stevensit, saponit [75].  

Montmorillonit 

Mezi nejrozšířenější minerály skupiny smektitů patří montmorillonit (obrázek 5-2), 

který náleží do skupiny dioktaedrických smektitů (tzn. dvě ze tří oktaedrických pozic jsou 

obsazeny kationty a třetí je vakantní). Je charakteristický tím, že tetraedrické pozice 

nevykazují žádnou, nebo jen velmi malou míru substituce Al3+ za Si4+. Náboj vrstvy je tak 

vyvolán především oktaedrickou substitucí [75]. Zvláštností jsou poruchy krystalové mřížky. 

Jednotlivé rovnoběžné vrstvy mohou na sobě ležet buď zcela pravidelně nebo některé vrstvy 

jsou navzájem posunuty (ve směru osy a i b) a tvoří nepravidelnou turbostratickou mřížku. 

Ta napomáhá vnikání vody i jiných polárních kapalin mezi silikátové vrstvy, které se 

navzájem oddalují a dochází k intramicelárnímu bobtnání [79]. 

Proměnlivost v chemickém složení montmorillonitů vedla k jejich rozdělení na typy 

Wyoming, Chambers, Otay, Fe-montmorillonit [75]. 

Všeobecný strukturní vzorec montmorillonitu lze vyjádřit takto [80]: 

( ) ( ) ( ) ( )OnH.Me.OHOAlSiFeMgAl 2zx420
IV

xx8

VI3
yzzy4 −−
+

−−  

kde x je množství centrálních atomů Al v tetraedrech, y je množství centrálních atomů Fe3+ 

v oktaedrech, z je množství centrálních atomů Mg2+ (resp. Fe2+) v oktaedrech a Me 

mezivrstevní vyměnitelné kationty (nejčastěji Na+, K+, Ca2+, Mg2+). 
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Obrázek  5-2. Struktura montmorillonitu [81] 

Mezi důležité vlastnosti montmorillonitu patří schopnost vázat nebo uvolňovat 

vodu a vyměňovat kationty z mezivrství (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) za kationty těžkých kovů, 

resp. za kladně nabité ionty organických látek. To je způsobeno velikostí náboje, která se 

pohybuje mezi 0,2–0,6 na polovinu základní buňky a kationty proto nejsou v mezivrství 

fixované, ale mají vlastnosti tzv. vyměnitelných kationtů [75, 82]. 

Mezivrství 

V mezivrství smektitů vystupují jak jednomocné (především Na+, K+), tak i dvojmocné 

(Ca2+, Mg2+) kationty, které kompenzují negativní náboj vrstev 2:1. Pozice mezivrstevních 

kationtů ve struktuře nebyla dosud strukturní analýzou prokázána, ale dosavadní představy 

ukazují, že kationty mají tendenci k obsazení pozic přibližně nad volným středem 

tetraedrických prstenců a mají-li odpovídající velikost, pak mohou být v těchto místech do 

tetraedrické sítě mírně zanořeny [75]. 

Typ převažujícího mezivrstevního kationtu a velikost náboje však výrazně ovlivňuje 

nejen strukturu mezivrství, ale také vlastnosti smektitu. Např. převaha Na+ ovlivňuje jeho 

reologické vlastnosti (viskozitu, tixotropii atd.). Proto je v řadě aplikací výhodné, aby byly 

mezivrstevní pozice obsazeny jen jedním typem kationtu [83]. 

Se strukturou mezivrství také souvisí uspořádání molekul vody, které vytváří 

hydratační obaly kationtů. Jsou-li v mezivrství jako kationty Na+, pak je tendence k vytváření 

jedné vrstvy molekul H2O, která leží uprostřed mezivrství a je z obou stran obklopena 

kationty Na+. Opačné uspořádání je pravděpodobné, jsou-li v mezivrství kationty Ca2+ nebo 
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Mg2+, které leží uprostřed a jsou obklopeny dvěma vrstvami molekul H2O. Z toho vyplývá 

výrazně větší mezivrstevní vzdálenost u Ca-smektitů než u Na-smektitů. [75] 

Uspořádání a množství molekul vody v mezivrství smektitů výrazně ovlivňuje 

mezivrstevní vzdálenost d, která se s větším počtem molekul H2O značně zvyšuje. Lze 

rozlišit tři možná stadia [75]: 

1. mezivrstevní vzdálenost je přibližně rovna 1,25 nm a molekuly vody tvoří jednu vrstvu, 

2. mezivrstevní vzdálenost je přibližně rovna 1,52 nm se dvěma vrstvami molekul vody, 

3. mezivrstevní vzdálenost je větší než 1,52 nm se třemi a více vrstvami molekul vody 

(toto odpovídá vysokému stupni hydratace). 

Tyto okolnosti umožňují rozpínavost struktury, což je základem pro většinu 

technologických aplikací. Zmíněné vlastnosti také podporují úsilí modifikovat strukturu 

montmorillonitu za účelem nejen zvětšit jeho povrch, ale také získat v mezivrství takový 

materiál, který vytvoří stálý porézní krystal s definovanou velikostí pórů [80]. 

5.3. Modifikace smektitů 

5.3.1. Monoiontové formy 

Jak již bylo uvedeno, míra hydratace a typ mezivrstevního kationtu ve struktuře 

smektitů ovlivňují mezivrstevní vzdálenosti. Obsazení mezivrstevních pozic jedním typem 

kationtů lze zajistit např. vícenásobným sycením příslušným kationtem z vodného roztoku 

jeho chloridu, dusičnanu nebo octanu, avšak míra iontové výměny závisí také na koncentraci 

kationtu ve vodném roztoku, který je k sycení používán. 

Během přípravy monoiontových forem dochází nejen ke kationtové výměně 

v mezivrstevních pozicích, ale také k výměně (event. k adsorpci) kationtů v pozicích na 

povrchu částic. Povrchová výměnná místa souvisí s existencí volných valencí, které vznikají 

na povrchu při desintegraci struktury a tvorbě jednotlivých částic. [75] 

Iontovou výměnu kationtů (Ca2+, Mg2+) kompenzujících náboj silikátových vrstev 

za Na+ nazýváme natrifikací. Proces můžeme vyjádřit rovnicí: 

Ca2+-montmorillonit + 2 Na+ ↔ 2 Na+-montmorillonit + Ca2+ (5-1) 

Natrifikaci lze provést jakoukoliv sodnou solí, ovšem kvantitativní průběh reakce 

zleva doprava bude určen rozpustností vápenatých solí. Proto o účinnosti rozhoduje 

aniontická část sodné soli. Nejčastěji se používá uhličitan dvojsodný vzhledem k minimální 

rozpustnosti CaCO3 ve vodě. Druhou neméně důležitou podmínkou je iontový poloměr 

kationtu; čím menší, tím je jeho účinnost vyšší. [79] 
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Natrifikace se provádí zejména z těchto důvodů [79]: 

• zvýšení vaznosti směsi za syrova, 

• snížení náchylnosti směsí k převlhčení, 

• jílové těsto se při dehydrataci začíná smršťovat při nižších teplotách, což příznivě 

kompenzuje dilatační růst křemenného ostřiva, 

• dehydroxylace jílu je zvýšena o 100–150 °C, což vede k růstu teploty degradace 

plastických vlastností, 

• vyšší bobtnavost umožňuje snížit obsah bentonitu na minimum ve slévárenských 

nátěrech, kde zastává roli antisedimentační přísady. 

Zvláštním případem monoiontových forem jsou formy aktivované ionty H+. Vodík 

je jako vyměnitelný kationt ve smektitech nestálý a ve skutečnosti je tato forma směsí forem 

H+ a Al3+. Za normálních podmínek je prakticky nemožné připravit monoiontovou formu, 

jejíž výměnné pozice by byly obsazeny pouze H+, neboť dochází k částečnému loužení 

Al3+ (případně Mg2+) z oktaedrických pozic a tento kationt současně obsazuje výměnné 

pozice [75]. 

5.3.2. Interkalované formy 

Interkalace je reakce, při které hostující atom (molekula) vstupuje mezi vrstvy 

vrstevnaté hostitelské struktury a vytváří interkalát. Interkalaci lze schematicky zapsat 

takto [84]: 

xG + □x(Hs) = Gx(Hs) (5-2) 

kde G je host, Hs hostitel a □x neobsazené polohy ve struktuře Hs. Interkalační procesy 

vyžadují, aby mezi hostem a hostitelem existovala chemická aktivita vedoucí k interakci  

a aby hostitelská struktura byla dostatečně elastická v mezivrstevním prostoru. Z hlediska 

dezinterkalace je důležité, aby hostitelský materiál vykazoval silné chemické vazby mezi 

atomy ve vrstvě, ale naopak slabé mezi vrstvami. Výsledkem interkalace je modifikace 

vlastností hostitelské látky. 

Protože interkalací lze cíleně modifikovat fyzikální a chemické vlastnosti hostitele, 

mají interkaláty široké uplatnění v praxi jako sorbenty, katalyzátory, chemické senzory, 

supravodiče, iontové vodiče, fotofunkční jednotky, léčiva, prekurzory pro nanokompozity 

polymer–silikát. Obecným problémem v technologii interkalace je komplementarita hosta 

a hostitele, která určuje podmínky vzniku interkalátu, jeho strukturu, stabilitu a vlastnosti. 

Faktory určující komplementaritu jsou jednak geometrické, které udávají nakolik si 

prostorově vyhovují struktury hosta a hostitele, a dále energetické (chemické), které popisují 

charakter a sílu vzájemné interakce host – hostitel. [85] 
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Vzhledem ke své hydrofilní povaze jsou jíly relativně špatnými sorbenty nepolárních 

organických molekul a z tohoto důvodu byly výzkumné práce vedeny směrem ke vhodným 

způsobům jejich modifikace za účelem co nejlépe využít jejich velký povrch [80]. Právě 

velký povrch s aktivními sorpčními centry, vrstevnatý charakter struktury a přítomnost 

lehce vyměnitelných kationtů s molekulární vodou v mezivrství montmorillonitu dovoluje 

relativně snadnou přípravu jeho modifikovaných forem. Pro technologické aplikace jsou 

tedy používány jak přírodní, tak i modifikované formy smektitů [75]. 

Jílové minerály mohou reagovat s organickými látkami odlišnými způsoby. Jak již 

bylo uvedeno, rovněž pronikání organické molekuly do mezivrstevního prostoru jílového 

minerálu je označeno interkalací. Pojem interkalace zahrnuje adsorpci i iontovou výměnu 

v mezivrstevním prostoru. Interkalované molekuly mohou být nahrazeny dalšími vhodnými 

molekulami. 

Různorodost reakcí charakterizuje chování jílových minerálů typu 2:1. Molekuly 

vody v mezivrstevním prostoru smektitů a vermikulitů mohou být nahrazeny polárními 

organickými molekulami. Neutrální organické ligandy vytvářejí komplexy s vyměnitelnými 

kationty. Tyto kationty mohou být nahrazeny různými typy organických kationtů. Pro 

modifikaci bentonitů jsou široce používány alkylamoniové ionty, v praxi hlavně kvartérní 

alkylamoniové ionty. Další skupinou jsou kationtové barviva a komplexy. [78] 

Při intenzivním sycení smektitů organickými látkami lze dosáhnout toho, že se 

organické molekuly adsorbují nejen na povrchových výměnných pozicích, ale interkalují 

také do mezivrstevních prostor (mezi 2:1 vrstvy) smektitové struktury. Interkalace do této 

hostitelské struktury může probíhat buď na bázi iontové výměny, kdy jsou organické 

molekuly interkalovány jako kationty, nebo jsou interkalovány neutrální organické molekuly 

a původní kationty v mezivrství smektitu částečně, nebo zcela zůstávají. Vývoj interkalované 

struktury je závislý na několika faktorech, mezi něž patří především koncentrace 

organických molekul (hostů), jejich velikost, schopnost interakce mezi hostitelskou 

strukturou a molekulami hosta. Při interkalaci na bázi iontové výměny je navíc důležitá 

míra iontové výměny a rozdělení nábojové hustoty na vrstvě 2:1. Proces interkalace lze 

realizovat třemi postupy [75]: 

1. reakcí mezi smektitem (pevnou fází) a roztokem, v němž je obsažena organická látka 

(„solid–liquid“), 

2. reakcí mezi smektitem (pevnou fází) a parami organické látky („solid–gas“), 

3. reakcí mezi smektitem (pevnou fází) a organickou látkou, která je rovněž v pevném 

stavu („solid–solid“); k této reakci dochází při intenzivním tření obou složek. 

Tento proces je většinou spojen s výraznou expanzí struktury smektitu ve směru 

kolmém na vrstvy, jelikož jsou obvykle organické molekuly rozměrově větší než stávající 
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mezivrstevní materiál (kationty s molekulární vodou). Jedná se například o organicky 

modifikované smektity, vytvářející tzv. (n)alkylamonium-jílové komplexy. Z hlediska různé 

míry expanze struktury smektitů se lze zmínit o třech základních možnostech uložení 

(n)alkyl-amoniových řetězců v mezivrství (obrázek 5-3) [75, 80]: 

1. α-komplex, v němž jsou molekuly v mezivrství uloženy tak, že jsou alkylové řetězce 

přibližně paralelní s bazální plochou vrstev 2:1 (viz obrázek 5-3a) a mezivrstevní 

vzdálenost d001 činí přibližně 1,35 nm, 

2. β-komplex, v němž je jedna vrstva alkylových řetězců, která může být vůči bazální ploše 

vrstev 2:1 nakloněna o jistý úhel (obrázek 5-3b), čímž se hodnota d001 výrazně zvyšuje, 

3. γ-komplex se dvěma vrstvami alkylových řetězců v mezivrství, přičemž řetězce jsou 

vůči bazální ploše vrstev 2:1 nakloněny o jistý úhel. Toto vede k dalšímu výraznému 

zvýšení hodnoty d001. 

 

 

Obrázek  5-3. Schematický nákres dvou možností uložení n-alkylamoniových řetězců v mezivrství smektitu; 

šrafovaně jsou vyznačeny 2:1 vrstvy: (a) alkylové řetězce jsou přibližně paralelní se základní rovinou  

a mezivrstevní vzdálenost d001 je 1,35 nm, (b) alkylové řetězce jsou nakloněny o určitý úhel a hodnota d001  

je výrazně vyšší v závislosti na velikosti sevřeného úhlu [75, 80] 

Jako další způsob modifikace se jeví interkalace velkými anorganickými kationty 

do mezivrstevního prostoru. Mezi důležité vlastnosti pilířovaných jílových minerálů patří 

to, že jsou teplotně více stabilní oproti minerálům organicky modifikovaným. [80] 

Pilířování sestává ze tří kritérií [78]: 

1. interkalace, výměna mezivrstevních anorganických kationtů s kationaktivními „pilíři“, 

zvyšující vzdálenost d001 přinejmenším o 0,7 nm, 

2. volná výška (která není vždy správně vyčíslena měřením porozity), 

3. hodnota mezivrstevní vzdálenosti a volné výšky se nezmění, pokud je materiál zahříván 

na 200 °C (v určitých případech až na 700–800 °C) nebo při změně pH. 

Pilířování je tedy proces, díky kterému je mezivrstevní materiál přetvořen na teplotně 

stabilní mikro- a/nebo mezoporézní materiál zadržený ve struktuře vrstvy. Pilířovací činidlo 
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je jakákoli složka, která udržuje vzdálenost mezi přilehlými vrstvami a která vytváří 

pórovitou strukturu mezi vrstvami. [78] 

Pilířovaný materiál musí splňovat následující kritéria: 

1. chemická a teplotní stabilita, 

2. určité uspořádání vrstvy, které umožní určit vzdálenost d001, 

3. přístupnost mezivrstevního prostoru pro velké molekuly. 

Pro tento způsob interkalace mohou sloužit následující polykationty: 

[Al13O4(OH)24(H2O)12]
7+, [Al2(OH)2(H2O)8]

4+ a [Zr4(OH)8(H2O)16]
8+. Interkalace polykationtů 

je uskutečněna po transformaci původního jílového minerálu na Na-formu (pomocí saturace 

Na+ ionty). Následná kalcinace ve 300–500 °C vytváří teplotně stabilní porézní strukturu, 

jejíž pilíře jsou kolmo k rovině vrstev [80]. Během kalcinace dochází vlivem dehydratace 

ke změnám, kdy se mezivrstevní vzdálenost poněkud snižuje (z asi 1,8 nm po interkalaci 

na přibližně 1,7 nm) [75]. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6. METODIKA A POSTUPY 

6.1. Využité metody pro stanovení vybraných vlastností materiálů 

Pro stanovení mineralogického složení jednotlivých vzorků bentonitů bylo použito 

rentgenové difrakce XRD (URD-6, Rich. Seifert-FPM, Německo). Měření probíhalo za 

těchto podmínek: záření CoKα/Ni filtr, napětí 40 kV, proud 35 mA, krokový režim 

s krokem 0,05° 2Θ, s časem na kroku 3 s a s digitálním zpracováním výsledných dat. Jak 

pro měření, tak pro vyhodnocování byl použit firemní program RayfleX (RayfleX ScanX  

a RayfleX Analyze, verze 2.289). Testy byly prováděny ve Zkušebních laboratořích 

výzkumného centra hornin na Institutu geologického inženýrství (VŠB–TU Ostrava, Česká 

republika). 

Pro podrobnější analýzu naměřených dat a pro zjištění velikosti bazálních difrakcí 

montmorillonitu u původních i modifikovaných vzorků bentonitů bylo rovněž použito 

RTG difrakční analýzy (X'Pert Pro, Philips, Holandsko; vybavený vysokoteplotní komorou 

schopnou provozu do 1600 °C a ultrarychlým detektorem X'Celerator; Software: Philips 

Software, X'Pert HighScore; PDF-2 Database; ZDS Bede; Profile Fit). Vyhodnocování 

jednotlivých fází bylo provedeno pomocí programu CMPR [86]. Měření probíhalo za 

těchto podmínek: záření CuKα, λ = 0,154056 nm, napětí 40 kV, proud 50 mA, krokový 

režim s krokem 0,01671° 2Θ, s časem na kroku 10,07 s. Testy byly prováděny na Oddeleniu 

nanoštruktúrných materiálov (Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, Slovensko). 

Vysokoenergetická RTG difrakční měření byla provedena monochromatickým 

synchrotronovým zářením o energii 100,7 keV (λ = 0,012312 nm) v HASYLABU v DESY 

(Hamburg, Německo) na experimentálním stanovišti BW5. Vzorky měřené při pokojové 

teplotě byly ozařovány vysoce kolimovaným paprskem průřezu 1 mm2 po dobu 10 s. 

Difrakční záznamy byly zachycené 2D detektorem (mar235 Image Plate Detector) 

v symetrickém nastavení. Tyto získané záznamy byly integrovány do prostoru (závislost 

intenzity na úhlu) pomocí programu Fit2D a následná fázová analýza byla provedena 

pomocí programu CMPR (s databází Logic) [86]. 

Pro silikátovou analýzu vzorků bylo využito rentgenové fluorescence XRF 

(SPECTROSCAN MACK-GV, St. Petersburg, Rusko) v Laboratořích studia odpadních 

materiálů (VŠB–TU Ostrava, Česká republika). 
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Pro odhalení reakce materiálů při změně pH bylo provedeno testování pufrovací 

schopnosti materiálů v alkalické a kyselé oblasti. Vodíkové ionty se vytěsní 0,5 molárním 

roztokem chloridu vápenatého a přidáváním NaOH do jedné řady a HCl do druhé řady 

získáváme hodnoty pH jednotlivých vzorků. Tyto hodnoty se vynesou do grafu proti 

danému množství HCl a NaOH. Plocha sevřená křivkou pH vzorku a standardu (písek) 

udává hodnotu pufrovitosti (v cm2). Obdržíme tak celkem pět indikátorů pufrovitosti: 

pufrovitost vůči kyselinám AP, pufrovitost vůči bazím BP, celkovou pufrovitost 

TP = AP + BP, acido-bazický index pufrovitosti BPAPABIP =  a acido-totální index 

pufrovitosti ( ) %100⋅= TPAPATIP . K tomuto stanovení bylo využito postupu, jehož 

přesný průběh udává příloha A. 

K zjištění procentuálního zastoupení jednotlivých zrnitostních frakcí byl proveden 

sítový rozbor. Zkoušky zrnitosti se prováděly za sucha na normovaných sítech. Byly 

použity síta o velikosti ok 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,071, 0,063, 0,050 a 0,045 mm. 

Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) byla použita pro porovnání vzhledu 

původního vzorku bentonitu a jeho modifikací. Obrázky byly zhotoveny na přístroji 

TESLA BS 340 na Ústavu materiálového výskumu (SAV, Košice, Slovensko). 

První využitou technikou pro zjištění sorpčních vlastností materiálu bylo stanovení 

měrného povrchu a velikosti pórů, které bylo provedeno na analyzátoru plochy povrchu 

GEMINI 2360 (Micrometrics, USA). Měrný povrch byl stanovený metodou BET (stanovení 

specifického adsorpčního povrchu). Pro určení měrného povrchu se jako adsorbát použil 

stlačený dusík, pro objem pórů hélium, oba plyny s čistotou 99,9 %. Analyzované vzorky 

byly chlazené tekutým dusíkem. Přesnost měření je ±10 %. Toto měření probíhalo 

v laboratoři Ústavu geotechniky (SAV, Košice, Slovensko). 

Dalším sledovaným parametrem pro stanovení sorpčních vlastností bylo stanovení 

jodového čísla. Adsorpce jodu je významným ukazatelem pro charakterizování adsorbentu 

vázat molekuly. Doba působení je zvolena tak, že se v praktických podmínkách ustaví 

adsorpční rovnováha. Dojde k vyhodnocení maximální adsorpce v mg g−1, resp. množství 

jodu v mg, které je adsorbováno na gram tuhé fáze. Stanovení jodového čísla je jednou 

z možností stanovení sorpční kapacity materiálu. Přesný postup je uveden v příloze B. 

U výměnné kapacity se jedná o schopnost nahrazovat adsorbované kationty jinými 

kationty. Alkalita je obsah kationtů alkalických zemin vázaných jinak než na jílové složky 

(např. na uhličitany). Obě jsou udávány v mol kg−1 materiálu. Toto stanovení bylo provedeno 

dle ČSN 72 1076 „Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových 

zemin“ [61]. 
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6.2. Sorpční studie materiálu 

6.2.1. Příprava modelových roztoků 

Pro samotné testování adsorpce vybraných kationtů – Pb2+ a Cu2+ – byly připraveny 

zásobní roztoky solí těchto kovů o koncentraci 10 g l−1 příslušného kationtu, které byly 

následně zředěny pro přípravu modelových roztoků o příslušné koncentraci. V případě 

olova šlo o vstupní koncentrace 500, 1000, 1500, 2000 a 2500 mg l−1 a v případě mědi se 

jednalo o vstupní koncentrace 300, 600, 900, 1200 a 1500 mg l−1. 

6.2.2. Modelování kinetiky adsorpce vybraných kationtů 

Při modelování kinetiky adsorpce byla zvolena maximální vstupní koncentrace 

v řadách dle druhu sorbovaného kationtu. Pro testování adsorpce Pb2+ kationtů byla navržena 

vstupní koncentrace 2500 mg l−1 a pro testování adsorpce Cu2+ kationtů byla navržena 

maximální vstupní koncentrace 1500 mg l−1. 

Do plastové vzorkovnice o objemu 80 ml byl navážen 1,000 g testovaného materiálu 

a přidáno 50 ml modelového roztoku o maximální vstupní koncentraci příslušného kationtu 

kovu. Vzorkovnice byla uzavřena a uchycena do třepacího inkubátoru s nastaveným 

parametrem třepání 120 ot min−1 při 25 °C. Materiál byl v roztoku protřepáván v časových 

intervalech 1, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 hodin. Poté byl zfiltrován a eluát byl podroben analýze 

obsahu příslušného kationtu kovu v roztoku. 

Pro analýzu obsahu resp. koncentraci vybraných kationtů kovů bylo využito 

plamenné techniky atomové absorpční spektrometrie AAS (Varian) dle ČSN EN 12506 

(83 8013) [87] a ČSN ISO 8288 (75 7382) [88]. Zároveň byla zaznamenána hodnota pH  

a teploty dle ČSN ISO 10523 (75 7365) [89]. 

6.2.3. Modelování adsorpčních izoterem 

Pro objasnění vztahu mezi maximální sorpční kapacitou materiálů a rovnovážnou 

koncentrací (výstupní koncentrací) modelových roztoků byly na základě experimentů 

sestrojeny adsorpční izotermy. Pro vlastní modelování adsorpčních izoterem bylo zvoleno 

několik rozdílných vstupních koncentrací vybraných testovaných kovů a to podle charakteru 

látky, s dostatečným rozsahem, aby obsáhl předpokládanou adsorpci odpovídající adsorpčním 

schopnostem obdobného typu materiálu. Pro jednotlivé typy testovaných materiálů byly 

zvoleny tyto vstupní koncentrace modelových roztoků: 

• vstupní koncentrace olovnatých iontů v modelových roztocích – 500, 1000, 1500, 2000 

a 2500 mg l−1, 
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• vstupní koncentrace měďnatých iontů v modelových roztocích – 300, 600, 900, 1200  

a 1500 mg l−1. 

Do plastové vzorkovnice o objemu 80 ml byl navážen 1,000 g testovaného materiálu 

a přidáno 50 ml modelového roztoku příslušného kovu o známé vstupní koncentraci. 

Vzorkovnice byla uzavřena a uchycena do třepacího inkubátoru s nastaveným parametrem 

třepání 120 ot min−1 při 25 °C. Materiál byl protřepáván po dobu 24 hodin a následně 

zfiltrován. Eluát byl podroben analýze obsahu příslušného kationtu kovu v roztoku. Pro 

analýzu obsahu resp. koncentraci vybraných kationtů kovů bylo využito plamenné techniky 

atomové absorpční spektrometrie AAS (Varian) podle ČSN EN 12506 (83 8013) [87]  

a ČSN ISO 8288 (75 7382) [88]. Rovněž byla zaznamenána hodnota pH a teploty dle  

ČSN ISO 10523 (75 7365) [89]. 

6.3. Desorpční studie materiálu 

Pro desorpční studii byla vybrána zředěná kyselina octová o koncentraci 0,0042 mol. 

Hodnota pH se rovnala 3,53. Tato kyselina byla použita pro testy desorpce olova ze vzorků 

bentonitů o zrnitosti <0,1 mm a rovněž jejich modifikací. Díky těmto experimentům lze 

poskytnout vyhodnocení reverzibility naadsorbovaného kationtu olova na daných vzorcích. 

Pro samotnou desorpci byl nejprve připraven materiál s naadsorbovaným kationtem 

Pb2+. Do plastové vzorkovnice o objemu 80 ml byl navážen 1,000 g testovaného materiálu 

a přidáno 50 ml modelového roztoku daného kovu o vstupní koncentraci olova 500, 1000, 

1500, 2000 nebo 2500 mg l−1. Vzorkovnice byla uzavřena a uchycena do třepacího inkubátoru 

s nastaveným parametrem třepání 120 ot min−1 při 25 °C. Materiál byl protřepáván po dobu 

10 hodin, kdy bylo dosaženo adsorpční rovnováhy. Poté byl zfiltrován a eluát byl podroben 

analýze obsahu daného kationtu kovu v roztoku. Pro analýzu obsahu resp. koncentraci 

kationtu kovu bylo využito plamenné techniky atomové absorpční spektrometrie AAS 

(Varian) dle ČSN EN 12506 (83 8013) [87] a ČSN ISO 8288 (75 7382) [88]. Zároveň byla 

zapsána hodnota pH a teploty dle ČSN ISO 10523 (75 7365) [89]. 

Materiál s naadsorbovaných kationtem Pb2+ byl sušen při teplotě 25 °C po dobu 

24 hodin. Pro desorpční studii byl opět navážen 1,000 g testovaného materiálu do plastové 

vzorkovnice o objemu 80 ml a přidáno 50 ml zředěné kyseliny octové. Vzorkovnice byla 

uzavřena a uchycena do třepacího inkubátoru s nastaveným parametrem třepání 120 ot min−1 

při 25 °C. Materiál byl protřepáván po dobu 10 hodin, poté byl zfiltrován a eluát byl 

podroben analýze obsahu daného kationtu kovu v roztoku pomocí plamenné techniky 

atomové absorpční spektrometrie AAS (Varian) podle ČSN EN 12506 (83 8013) [87]  

a ČSN ISO 8288 (75 7382) [88]. Zároveň byla zaznamenána hodnota pH a teploty dle  

ČSN ISO 10523 (75 7365) [89]. 
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7. ODBĚR VZORKŮ A STANOVENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ 

MATERIÁLŮ 

7.1. Odběr vzorků 

Pro experimentální část této práce byly odebrány vzorky bentonitů ze severočeské 

pánve z těžebny bentonitu Braňany – Černý vrch a Rokle (Keramost a.s.) a oblasti jižních 

svahů dolu Bílina – povrchového dolu (Severočeské doly a.s.). 

Odběr vzorků byl proveden zásekovou metodou, tzn. v místě odběru byl vysekán 

zářez do požadované hloubky a vzniklé odštěpky představovaly vzorek materiálu. Hmotnost 

vzorků byla přibližně 5 kg. Pro chemické a mineralogické analýzy byla provedena 

homogenizace vzorků. 

Při odběru vzorků se postupovalo dle platných pokynů uvedených v ČSN 01 5111 

„Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů“ [90]. 

7.1.1. Lokalita Braňany – Černý vrch 

Ložisko bentonitu Braňany – Černý vrch (obrázek 7-1) leží asi 1 km od dnes již 

vytěženého klasického braňanského ložiska. Spolu s ložiskem Rokle u Kadaně jde dnes 

o nejvýznamnější bentonitové ložisko v severočeské pánvi. 

 

Obrázek  7-1. Geologický řez ložiskem bentonitu Braňany – Černý vrch [91] 

1 – kvartér (hlíny), 2 – zjílovělý tuf, 3 – bentonit jakosti 450 (nebilanční), 

4 – bentonit jakosti 550 a vyšší, 5 – vulkanická brekcie, 6 – čedič, 7 – křídové sedimenty 

Lokalita je vázána na terciérní vulkanodetritické souvrství z podloží uhelné sloje. Je 

formována převážně zjílovělými tufy a v okrajových částech tvoří matečnou horninu 

rozvětralá vulkanická hornina. Na ložisku (zejména při jeho bázi) se vyskytuje vysoce 

kvalitní, modravý až modrozelený bentonit. Většina ložiska je však tvořena bentonitem 

žlutozeleným až žlutohnědým. Surovina je využitelná jako bělicí hlinka (nejkvalitnější 
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bentonit), pro slévárenské účely a v poslední době zejména pro výrobu kočkolitu. Ložisko 

Braňany – Černý vrch přechází v ložisko Střimice. V současnosti těžená lokalita je 

označována vlastníkem (Keramost a.s.) jednotně jako Černý vrch. 

Těžený bentonit je tvořen převážně montmorillonitem, hlavní příměs tvoří kaolinit, 

v menší míře se může vyskytnout siderit, illit a křemen. 

Charakteristika jednotlivých vzorků bentonitů odebraných z této lokality je uvedena 

v tabulce 7-1 a fotografie této oblasti je znázorněna na obrázku 7-2 vlevo. 

Tabulka  7-1. Popis jednotlivých vzorků bentonitů z lokality Braňany – Černý vrch 

Označení vzorku Lokalita Makroskopický popis vzorku bentonitu 

CV1 
Braňany – Černý vrch 

(deponie) 

Zelený až modrozelený, 
kvalitní 

(směsný vzorek) 

 

CV2 
Braňany – Černý vrch 

(deponie) 

Žlutočervený, 
pravděpodobně poněkud 

méně kvalitní 
(směsný vzorek) 

 

CV3 
Braňany – Černý vrch 

(těžební řezy) 

Zelený až modrozelený, 
vysoce kvalitní 

(zásekový vzorek) 

 

CV4 
Braňany – Černý vrch 

(těžební řezy) 

Hnědočervený, 
místy kusovitý 

(zásekový vzorek) 

 

CV5 
Braňany – Černý vrch 

(těžební řezy) 
Žlutozelený 

(zásekový vzorek) 
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Obrázek  7-2. Fotografie lokalit Braňany – Černý vrch (vlevo) a Rokle (vpravo) [92] 

7.1.2. Lokalita Rokle 

Druhým významným ložiskem bentonitu je Rokle nacházející se asi 3 km jižně od 

Kadaně poblíž svahů Doupovských hor. 

Lokalita se rovněž nachází v terciérních vulkanodetritických vrstvách v podloží 

uhelné sloje. Veškerý pyroklastický materiál s výjimkou biotitu je zcela přeměněn v jílovou 

hmotu. Větší část ložiska je tvořena žlutozeleným až žlutohnědým bentonitem. Surovina je 

většinou využívána pro slévárenské účely. Zhruba 5–10 m mocný horizont kaolinitických 

písků, který se nachází pod přibližně 30 m mocnou bentonitovou vrstvou, je využíván jako 

kaolínová surovina. 

Kvalita dobývaného bentonitu je poněkud nižší nežli v případě lokality Černý vrch. 

Charakteristika jednotlivých vzorků bentonitů odebraných z této lokality je uvedena 

v tabulce 7-2 a fotografie této oblasti je znázorněna na obrázku 7-2 vpravo. 

Tabulka  7-2. Popis jednotlivých vzorků bentonitů z lokality Rokle 

Označení vzorku Lokalita Makroskopický popis vzorku bentonitu 

R6 
Rokle u Kadaně 
(těžební řezy) 

Hnědočervený, 
místy kusovitý 

(zásekový vzorek) 

 

R7 
Rokle u Kadaně 
(těžební řezy) 

Žlutozelený, 
místy kusovitý 

(zásekový vzorek) 
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7.1.3. Lokalita jižní svahy dolu Bílina 

Lokalita je tvořena hnědočervenými tufitickými jílovci vulkanodetritického 

souvrství, které se nachází v podloží uhelné sloje. Na lokalitě jsou hojné úlomky částečně 

rozvětralého vulkanitu. 

V současnosti není lokalita nijak využívána, počítá se s využitím její části v rámci 

připravovaného geologického parku Bílina. 

Charakteristika vzorku bentonitu odebraného z této lokality je uvedena v tabulce 7-3. 

Tabulka  7-3. Popis vzorku bentonitu z lokality jižních svahů dolu Bílina 

Označení vzorku Lokalita Makroskopický popis vzorku bentonitu 

B8 
jižní svahy dolu Bílina 

(skrývkové řezy) 

Červenohnědý, 
s poměrně četnými úlomky 

různě rozvětralého vulkanitu, 
nekvalitní 

(zásekový vzorek) 

 

 

7.2. Fyzikální úprava vzorků 

Odebrané vzorky bentonitů byly sušeny v sušárně při 80 °C po dobu 24 hodin. 

Z každého vzorku byly kvartací odebrány reprezentativní vzorky, které byly pomlety ve 

vibračním mlýnu a poté prosítovány na zrnitost pod 0,050 mm, potřebnou k následné 

charakteristice vybraných vlastností jednotlivých vzorků bentonitů. 

7.3. Vstupní analýza vzorků a její hodnocení 

Získaných osm různých vzorků bentonitů bylo podrobeno analýze mineralogického 

složení (XRD). Semikvantitativní analýza je založena na modelování na základě strukturních 

dat jednotlivých minerálů (prostorová grupa, velikost základní buňky a pozice jednotlivých 

atomů v buňce). Pro montmorillonit není krystalová struktura dostatečně známa, resp. je 

známo, že tento minerál má velmi významné turbostratické porušení struktury ve směru 

osy z základní buňky. Z tohoto důvodu byla použita metoda vnitřního standardu, kdy se do 

vzorku přidává známé množství vnitřního standardu a na základě jeho difrakcí se vypočítává 

množství chybějícího, nezkvantifikovaného podílu. Ve výsledcích analýzy se jako amorfní 

označují všechny složky, které se dopočítávají. Výslednou semikvantitativní analýzu udává 

obrázek 7-3, data s náhodnou chybou zobrazuje příloha C a fázová analýza je uvedena na 

obrázku 7-4. Hodnoty bazálních difrakcí Ca-montmorillonitu ukazuje obrázek 7-5. 
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Obrázek  7-3. Vyhodnocení semikvantitativní analýzy jednotlivých vzorků bentonitů pomocí XRD 
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Výsledky RTG difrakční analýzy ukázaly, že u vzorků CV1, CV2, CV3, CV5, R6  

a R7 tvořil dominantu amorfní podíl, do kterého se dopočítával i montmorillonit, příp. jiné 

minerály ze skupiny smektitů (nontronit, beidellit), alofán nebo jej tvořily zbytky 

vulkanického skla nebo případné smíšené struktury a další nezkvantifikované složky. 

Následná analýza pomocí CMPR [86] potvrdila přítomnost Ca-montmorillonitu a beidelitu 

(obrázek 7-4). Kaolinit představoval hlavní složku u vzorků CV4 a B8 (64,43 % a 86,59 %), 

u ostatních vzorků se vyskytoval v menší míře nebo vůbec. Minoritní složky byly 

reprezentovány anatasem, kalcitem, křemenem, sideritem a u vzorku CV4 také goethitem, 

hematitem a ortoklasem. Pouze u vzorků z lokality Rokle u Kadaně (vzorky R6 a R7) se 

vyskytoval muskovit (21,19 % a 13,98 %). 

 

Obrázek  7-4. RTG difrakční záznamy jednotlivých vzorků bentonitů (M – montmorillonit, B – beidelit,  

A – anatas, Q – křemen, S – siderit, C – kalcit, K – kaolinit, G – goethit, H – hematit, U – muskovit) 
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Obrázek  7-5. Část difrakčních záznamů vzorků bentonitů s vyhodnocenými 

bazálními difrakcemi Ca-montmorillonitu 

Z obrázku 7-5 je patrné, že vzdálenost d001 Ca-montmorillonitu je největší u vzorků 

CV3 (1,525 nm), CV2 (1,520 nm) a CV1 (1,517 nm). To odpovídá montmorillonitu s dvěma 

vrstvami vody. Vzorky CV5, R6, R7 a B8 vykazují hodnoty nižší – 1,466 nm, 1,403 nm, 

1,320 nm a 1,411 nm. Difúzní pás difrakce 02l,11l ukazuje hodnoty okolo 0,450 nm. 

U vzorku CV4 se montmorillonit nevyskytoval. Tyto hodnoty je ovšem potřeba brát 

orientačně, na průměrných netexturovaných mletých vzorcích nejsou zcela přesné, jelikož 

bazální difrakční linie by se měla zjišťovat na sedimentovaných vzorcích a případně po 

nasycení ethylenglykolem. 
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Tabulka  7-4. Výsledky silikátové analýzy jednotlivých vzorků bentonitů 

Označení vzorku Analyt  
CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 R6 R7 B8 

SiO2 50,20 47,49 47,71 32,00 36,42 45,34 47,21 42,01 
TiO2 4,03 3,63 1,93 4,33 1,70 3,38 3,42 3,26 
Al2O3 12,61 13,31 13,98 26,10 13,49 16,66 15,83 24,42 
Fe2O3 10,52 11,79 9,26 21,14 16,65 11,53 11,89 11,64 
MnO 0,084 0,126 0,044 0,057 0,308 0,337 0,060 0,075 
MgO 3,14 3,09 2,64 2,41 3,60 1,50 1,82 1,29 
CaO 2,24 1,86 2,21 0,42 5,04 1,81 1,95 0,92 
Na2O <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
K2O 0,57 0,69 0,77 0,11 0,44 1,32 0,80 0,44 
SO3 0,048 0,031 0,042 0,027 0,036 0,037 0,039 0,140 
P2O5 0,71 0,69 0,34 0,45 0,82 1,16 0,80 0,54 
ZŽ* 

hm
ot

no
st

ní
 %

 

15,53 16,96 20,51 12,52 20,88 16,44 15,66 14,77 

* ztráta žíháním při 1000 °C 

 

Výsledky silikátové analýzy (XRF) jsou prezentovány v tabulce 7-4. Největší 

zastoupení u všech bentonitů měly oxidy křemíku, hliníku a železa (poměr SiO2 a R2O3, 

kde R je Al, Fe, je důležitou charakteristikou montmorillonitu představující zastoupení Si, 

Al a Fe ve strukturách oktaedrů a tetraedrů). V menší míře se vyskytovaly TiO2, MgO, 

CaO a stopově MnO, Na2O, K2O, SO3, P2O5. 

Tabulka  7-5. Hodnoty jednotlivých ukazatelů pufrovitosti 

Ukazatelé pufrovitosti Označení 
vzorku AP 

cm2 
BP 

cm2 
TP 

cm2 
ABIP 

– 
ATIP 

% 
CV1 300,37 216,73 517,10 1,39 58,09 
CV2 171,04 228,64 399,68 0,75 42,79 
CV3 289,83 172,36 462,19 1,68 62,71 
CV4 144,93 156,43 301,36 0,93 48,09 
CV5 286,87 163,52 450,39 1,75 63,69 
R6 115,77 178,26 294,03 0,65 39,37 
R7 182,27 193,93 376,20 0,94 48,45 
B8 208,49 175,66 384,15 1,19 54,27 

Pozn.: AP – pufrovitost vůči kyselinám, BP – pufrovitost vůči bazím, TP – celková pufrovitost, ABIP – acido-bazický 
index pufrovitosti, ATIP – acido-totální index pufrovitosti 

 

Ze stanovení pufrovitosti pro jednotlivé vzorky (tabulka 7-5) můžeme vyvodit, že 

největší pufrační schopnost vůči kyselinám (AP) mají vzorky CV1, CV3 a CV5 (300,37 cm2, 

289,83 cm2 a 286,87 cm2), tzn. tlumí přísun kyselin. Z tohoto se dá usuzovat, že mají 

mnohem vyšší kationtovou výměnou kapacitu a to se sorpcí dvojmocných bazických 

kationtů v sorpčním komplexu. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány u vzorků R6 a CV4 

(115,77 cm2 a 144,93 cm2). U pufrační schopnosti vůči zásadám (BP) nebyl tak výrazný 
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rozdíl mezi hodnotami jednotlivých vzorků bentonitů. Vyšší schopnost tlumit přísun 

bazických iontů je u vzorků CV2 (228,64 cm2) a CV1 (216,73 cm2), což opět poukazuje na 

vyšší sorpční schopnost. Celková pufrační schopnost vůči kyselinám a zásadám (TP) je 

nejvyšší u vzorku CV1 (517,10 cm2). U vzorků CV5 a CV3 se hodnota acido-bazického 

indexu pufrovitosti (ABIP) pohybovala okolo 1,7, což vypovídá o bazoidním charakteru 

daných vzorků. Z acido-totálního indexu pufrovitosti (ATIP) můžeme vyčíst, že se u vzorku 

CV5 na celkové tlumivosti podílí ze 63,69 % tlumivost vůči kyselinám (AP) a ze 36,31 % 

tlumivost vůči bazím (BP). Oproti tomu vzorek R6 vykazuje tlumivost vůči kyselinám ze 

39,37 % a vůči bazím ze 60,63 %. Experimentálně získaná data potřebná k výpočtu hodnot 

pufrovitosti jsou v příloze D. 

Tabulka  7-6. Hodnoty měrného povrchu, objemu pórů, výměnné kapacity a alkality vzorků bentonitů 

Označení vzorku Měrný povrch 
m2 g−1 

Objem pórů 
cm3 g−1 

Výměnná kapacita 
mmol kg−1 

Alkalita 
mmol kg−1 

CV1 19,6059 0,0362 525 60 
CV2 15,5037 0,0257 540 10 
CV3 12,6417 0,0199 410 70 
CV4 41,9559 0,0711 145 65 
CV5 14,6401 0,0220 420 100 
R6 13,8229 0,0231 500 5 
R7 16,9382 0,0299 525 10 
B8 33,0864 0,0589 280 45 

 

Měrný povrch (tabulka 7-6) byl stanoven při zrnitosti vzorků <0,2 mm. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl vzorek CV4 (41,96 m2 g−1), ovšem výměnná kapacita (tabulka 7-6) byla 

nejvyšší u vzorku CV2 (540 mmol kg−1) a nejnižší u vzorku CV4 (145 mmol kg−1). Hodnota 

obsahu kationtů alkalických zemin vázaných jinak než na jílové složky (alkalita) byla 

nejvyšší u vzorku CV5 (100 mmol kg−1), což potvrzuje vyšší obsah kalcitu v tomto vzorku. 
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8. VÝBĚR A PROVEDENÍ MODIFIKACE MATERIÁLU 

Pro modifikaci a následné testování sorpčních vlastností byl po vyhodnocení vstupní 

analýzy osmi vzorků bentonitů vybrán vzorek CV3. RTG difrakční analýza u tohoto vzorku 

potvrdila vysokou přítomnost montmorillonitu, přičemž pro následnou modifikaci byla 

zajímavá i přítomnost sideritu a kalcitu. 

Před vlastní modifikací tohoto materiálu byl proveden sítový rozbor. Výsledky 

zrnitostní analýzy jsou zobrazeny na obrázku 8-1 a hodnoty pro toto vyhodnocení jsou 

uvedeny v příloze E. Zrnitostní analýza ukázala, že daný vzorek bentonitu je vzorkem 

jemnozrnným, jelikož výnos ve frakci pod 0,5 mm je 71,39 %. Nejčastěji se ve vzorku 

vyskytovala zrna o velikosti 0,2–0,5 mm. 

 

Obrázek  8-1. Zrnitostní analýza vybraného vzorku bentonitu 

Měření bazální difrakční linie bylo provedeno i na vzorku po sycení ethylenglykolem 

(obrázek 8-2), kdy je tato hodnota směrodatnější než v případě mletého vzorku. Porovnáním 

hodnoty mletého vzorku (1,525 nm) byla hodnota bazální difrakce 001 u vzorku syceného 

ethylenglykolem 1,726 nm. 
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Obrázek  8-2. Část difrakčních záznamů vzorku CV3 – mletého a po sycení ethylenglykolem 

8.1. Fyzikální úprava 

Pro objasnění vlivu zvýšení specifického povrchu na zvýšení schopnosti adsorpce 

kationtů vybraných kovů byla zařazena úprava zrnitosti materiálu. Materiál byl pomlet 

v mlýnu (IKA A11 basic) a byly připraveny dvě zrnitostní frakce <0,1 mm a 0,1–0,5 mm. 

Obě tyto frakce byly poté sušeny při 80 °C po dobu 24 hodin. Takto připravené materiály 

byly podrobeny chemické úpravě. 

8.2. Chemická úprava 

8.2.1. Natrifikace roztokem chloridu sodného 

Prvním z postupů pro chemickou úpravu byl převod na monoiontovou formu – 

natrifikace pomocí roztoku NaCl. Došlo tak k uvolnění H+ z narušených hran krystalů 

výměnou za Na+. 

Pro přípravu natrifikovaného bentonitu z jeho přírodní formy byl použit následující 

postup. Do litrové vzorkovnice byl navážen vzorek bentonitu frakce <0,1 mm o hmotnosti 

100,0 g a k němu byl přidán 1 litr 1 molárního roztoku NaCl. Tato suspenze byla umístěna 

do třepacího inkubátoru a promíchávána po dobu 50 hodin. Po ukončení saturace byla 

pevná fáze oddělena odstředěním. Přebytečné ionty byly vymývány destilovanou vodou až 

do prokázání negativní reakce na obsah chloridů v eluátu. Po ukončení tohoto procesu byl 

materiál sušen při 60 °C a zakonzervován v plastových inertních vzorkovnicích. 
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8.2.2. Interkalace pomocí oktadecylaminu 

Druhým z využitých postupů byla interkalace. Při interkalaci se jedná o zavádění 

hostujících částic do mezivrství jílových minerálů a konzervaci vrstvené struktury – jako 

chemický reagent byl využit oktadecylamin (ODA). Vznikly tak interkaláty jílů. 

Pro vlastní interkalační proces byly zvoleny následující poměry ODA ku materiálu: 

• Interkalace v poměru 100 g materiálu ku 75 g ODA – materiál frakce <0,1 mm a frakce 

0,1–0,5 mm byl smíchán s ODA v hmotnostním poměru 1:0,75 v porcelánové misce, 

přikryt hodinovým sklíčkem a umístěn do sušárny. Aby nedošlo ke kolapsům struktury 

bentonitu, byla teplota tavení zvolena na 80 °C. Doba interkalace byla stanovena na 

24 hodin. Materiál byl občasně promícháván, aby docházelo k homogenizaci vzorku. 

Po ukončení tohoto procesu byly obě frakce umístěny do exsikátoru a zakonzervovány 

v inertních plastových vzorkovnicích. 

• Interkalace v poměru 100 g materiálu ku 100 g ODA – tento hmotnostní poměr 1:1 byl 

zvolen pro frakci <0,1 mm. Další postup odpovídal předchozímu. 

• Interkalace v poměru 100 g materiálu ku 150 g ODA – v tomto případě byl smíchán 

materiál frakce 0,1–0,5 mm s ODA v hmotnostním poměru 1:1,5. Následující postup 

odpovídal postupu zmíněnému výše. 

Pro jednodušší orientaci a následné vyhodnocování je na obrázku 8-3 schematicky 

uvedena stručná charakteristika modifikace a označení připravených vzorků. 

 

Obrázek  8-3. Schéma modifikace a značení vzorků bentonitu 

Mletí a prosítování vzorku 
bentonitu 

Frakce 
<0,1 mm 

Frakce 
0,1–0,5 mm 

Bez úpravy 1M-NaCl ODA 
(1:1) 

ODA 
(1:0,75) 

Bez úpravy ODA 
(1:1,5) 

ODA 
(1:0,75) 

Sušení Saturace a 
sušení 

Tavení Tavení 

B1 

Sušení Tavení Tavení 

B1Na B1ODA0.75 B1ODA1 B5 B5ODA0.75 B5ODA1.5 
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B1 B1Na B5 

          
B1ODA0.75 B1ODA1 B5ODA0.75 B5ODA1.5 

Obrázek  8-4. Vzhled připravených vzorků 

Z obrázku 8-4 je patrné, že vzhled vzorku upraveného natrifikací (B1Na) se příliš 

neliší od vzorku bez chemické úpravy (B1). Interkalované vzorky mají světlejší zabarvení, 

což je způsobeno přítomností oktadecylaminu. Rovněž je vidět, že různé množství přidaného 

ODA nemá velký vliv na změnu barevné škály. 
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9. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SORPČNÍCH VLASTNOSTÍ VZORKŮ 

BENTONITU 

9.1. Stanovení vybraných sorpčních vlastností vzorků 

Pro původní i modifikované vzorky bentonitu bylo stanoveno jodové číslo pro 

objasnění možnosti molekulové adsorpce (tabulka 9-1). Vzorky bez chemické úpravy  

a vzorek modifikovaný natrifikací vykazovaly mnohonásobně nižší hodnoty jodového čísla 

oproti ostatním vzorkům – 40,16 mg g−1 (B1), 42,75 mg g−1 (B1Na) a 72,79 mg g−1 (B5). 

Vzorky modifikované pomocí oktadecylaminu dosáhly v případě frakce <0,1 mm hodnot 

250,12 mg g−1 (B1ODA0.75) a 374,63 mg g−1 (B1ODA1). V případě frakce 0,1–0,5 mm se 

tyto hodnoty rovnaly 264,53 mg g−1 (B5ODA0.75) a 238,86 mg g−1 (B5ODA1.5). Největší 

hodnoty jodového čísla tedy dosáhl vzorek B1ODA1 (374,63 mg g−1), kdy se dá předpokládat 

molekulová adsorpce. Podrobnější průběh stanovení udává příloha F. 

Tabulka  9-1. Jodová čísla stanovená pro původní i modifikované vzorky bentonitu 

Označení vzorku Jodové číslo 
mg g−1 

B1 40,16 
B1Na 42,75 

B1ODA0.75 250,12 
B1ODA1 374,63 

B5 72,79 
B5ODA0.75 264,53 
B5ODA1.5 238,86 

 

Stanovením měrného povrchu bylo dosaženo následujících výsledků (tabulka 9-2). 

Vzorky bez chemické úpravy dosahovaly hodnot 72,3 m2 g−1 (B1) a 73,8 m2 g−1 (B5)  

a vzorek B1Na hodnoty o něco nižší 69,3 m2 g−1. Nejnižší hodnoty měrného povrchu (okolo 

1,0 m2 g−1) byly stanoveny u vzorků modifikovaných oktadecylaminem, což potvrzuje, že 

ODA při interkalaci jednak obsadí v montmorillonitu mezivrstevní prostor a jednak se 

naváže na povrch. Hodnoty objemu pórů se u vzorků B1, B1Na a B5 pohybovaly okolo 

0,06 cm3 g−1, u vzorků modifikovaných ODA činily přibližně 0,001 cm3 g−1. 
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Tabulka  9-2. Hodnoty měrného povrchu a objemu pórů 

Označení vzorku Měrný povrch 
m2 g−1 

Objem pórů 
cm3 g−1 

B1 72,2876 0,0694 
B1Na 69,2704 0,0637 

B1ODA0.75 1,3826 0,0021 
B1ODA1 0,9111 0,0015 

B5 73,7741 0,0682 
B5ODA0.75 0,6181 0,0010 
B5ODA1.5 0,3442 0,0004 

 

Morfologie původního vzorku bentonitu B1 a jeho modifikací B1Na a B1ODA1 

byla studována rastrovací elektronovou mikroskopií (SEM). Pořízené fotografie těchto 

materiálů jsou prezentovány na obrázku 9-1. Porovnáním jednotlivých snímků je patrná 

změna mezi vzezřením částic chemicky neupraveného vzorku a vzorků modifikovaných. 

U vzorků B1Na a B1ODA1 jsou částice méně zaplněné, projevují jakýsi „houbovitý“ vzhled 

oproti vzorku původnímu. Toto otevření vrstev napovídá na změnu povrchu a pórovitosti 

u těchto vzorků. 

 

    

Obrázek  9-1. SEM fotografie vzorků bentonitu: (a) B1, (b) B1Na, (c) B1ODA1 (zvětšení 300krát) 



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 86 2011 

9.2. Modelování kinetiky adsorpce Pb2+ a Cu2+ z modelových roztoků 

Při modelování kinetiky adsorpce šlo o nalezení adsorpční rovnováhy čili času 

nezbytného pro její ustavení. Závislost zbytkové koncentrace kationtů kovů Pb2+ a Cu2+ 

v modelových roztocích v čase je znázorněna na obrázcích 9-2 a 9-4, maximální adsorpce 

Pb2+ a Cu2+ je uvedena na obrázcích 9-3 a 9-5 a hodnoty pro jejich vytvoření uvádí  

příloha G. Vstupní koncentrace při modelování kinetiky adsorpce olova byla 2500 mg l−1  

a při modelování kinetiky adsorpce mědi 1500 mg l−1. 

 

Obrázek  9-2. Časová závislost odstranění Pb2+ z modelového roztoku 

Kinetika adsorpce Pb2+ z modelového roztoku je uvedena na obrázku 9-2, kde je 

vyjádřena časová závislost zbytkové koncentrace Pb2+ v modelovém roztoku. Z obrázku je 

zřejmé, že nejkratšího času pro ustavení adsorpční rovnováhy bylo zapotřebí u vzorků 

modifikovaných oktadecylaminem čili B1ODA0.75, B1ODA1, B5ODA0.75, B5ODA1.5, 

kdy došlo k výměně kationtů za 3 hodiny. Pro vzorky bentonitu bez chemické úpravy (B1 

a B5) došlo k ustavení adsorpční rovnováhy po 7 hodinách, což může být způsobeno 

nehomogenním rozmístěním vazebných skupin ve vzorku. U vzorku B1Na byl stanoven 

čas pro adsorpční rovnováhu 5 hodin. 

Hodnoty obsahu kationtů olova v roztoku se pohybovaly od 1174,2 mg l−1 do 

325,0 mg l−1, což představuje od 46,97 % do 13,00 %. V přepočtu na účinnost adsorpce čili 

odstranění Pb2+ z modelového roztoku (obrázek 9-3) dosáhl nejlepších výsledků vzorek 

B1ODA0.75 (87,00 %) modifikovaný oktadecylaminem v poměru 1:0,75. Dobrých výsledků 

dosáhly i ostatní vzorky modifikované oktadecylaminem B5ODA1.5 (80,62 %), B1ODA1 

(72,47 %) a B5ODA0.75 (64,51 %). Touto modifikací byl zvětšen mezivrstevní prostor  

a vznikla tedy možnost vytvoření většího počtu vazeb mezi strukturou materiálu a kationty 



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 87 2011 

Pb2+. Vzorek upravený natrifikací B1Na dosáhl hodnoty 63,40 %. Nejnižší účinnost 

odstranění Pb2+ z roztoku vykázaly vzorky bez chemické úpravy B1 a B5, kdy byl úbytek 

kationtů olova roven 61,21 % a 53,03 %. Lze tedy říci, že jakákoliv modifikace materiálu 

zvýšila účinnost adsorpce vůči kationtům olova. 

 

Obrázek  9-3. Maximální adsorpce Pb2+ z modelového roztoku 

 

Obrázek  9-4. Časová závislost odstranění Cu2+ z modelového roztoku 

Kinetika adsorpce Cu2+ z modelového roztoku je uvedena na obrázku 9-4, kde je 

vyjádřena časová závislost zbytkové koncentrace Cu2+ v modelovém roztoku. Z tohoto 

obrázku je patrné, že při vstupní koncentraci mědi 1500 mg l−1 došlo k ustavení adsorpční 

rovnováhy u vzorků bez chemické úpravy (B1 a B5) po 12 a 9 hodinách, což může být 

způsobeno nehomogenním rozmístěním vazebných skupin ve vzorku. U vzorku B1Na byl 

stanoven čas pro adsorpční rovnováhu 5 hodin. Nejkratšího času pro ustavení adsorpční 
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rovnováhy bylo zapotřebí u vzorků modifikovaných oktadecylaminem čili B1ODA0.75, 

B1ODA1, B5ODA0.75, B5ODA1.5, kdy došlo k výměně kationtů za 3 hodiny. 

Hodnoty obsahu kationtů mědi v roztoku se pohybovaly od 812,1 mg l−1 do 

111,4 mg l−1, což představuje od 54,14 % do 7,43 %. V přepočtu na účinnost adsorpce čili 

odstranění Cu2+ z modelového roztoku (obrázek 9-5) dosáhly nejlepších výsledků vzorky 

modifikované oktadecylaminem B5ODA1.5 (92,57 %) a B1ODA1 (85,94 %). Interkalací 

byl zvětšen mezivrstevní prostor a vznikla tedy možnost vytvoření většího počtu vazeb 

mezi strukturou materiálu a kationty Cu2+. Pomocí nemodifikovaných vzorků B1 a B5 bylo 

odstraněno 75,05 % a 76,99 % mědi z roztoku. Podobného výsledku 74,54 % dosáhl i vzorek 

upravený natrifikací B1Na, což může znamenat, že množství kationtů Na+ je podobné  

i v nemodifikovaných vzorcích s tím rozdílem, že u natrifikovaného vzorku existuje 

homogennější rozmístění vazebných skupin (jak ukazuje doba potřebná pro ustavení 

adsorpční rovnováhy). Nejnižší účinnost odstranění Cu2+ byla pozorována u vzorků 

modifikovaných oktadecylaminem v poměru 1:0,75 – B5ODA0.75 (45,86 %) a B1ODA0.75 

(51,71 %), z čehož vyplývá, že takto zvolený poměr pro modifikaci neuzpůsobil materiál 

natolik, aby byl reaktivnější vůči kationtům Cu2+. 

 

Obrázek  9-5. Maximální adsorpce Cu2+ z modelového roztoku 

Obrázek 9-6 shrnuje výsledky maximální adsorpce Pb2+ a Cu2+ z modelových 

roztoků pro jednotlivé vzorky po dosažení adsorpční rovnováhy při vstupních koncentracích 

olova 2500 mg l−1 a mědi 1500 mg l−1. 

Po vyhodnocení všech vzorků dosáhly vzorky bez chemické úpravy (B1 a B5) 

v případě adsorpce olova nejnižších výsledků, přičemž jemnozrnnější frakce (<0,1 mm) 

vykazovala lepší účinnost (61,21 %) než frakce hrubozrnnější (0,1–0,5 mm) (53,03 %). 



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 89 2011 

U adsorpce mědi tyto vzorky zastávaly spíše průměrné hodnoty účinnosti, kdy oba bez 

ohledu na zrnitost vykazovaly přibližně stejný výsledek (okolo 76 %). 

Hodnota maximální adsorpce Pb2+ se u vzorku modifikovaného natrifikací B1Na 

zvýšila oproti vzorkům bez chemické úpravy čili touto úpravou došlo ke zlepšení sorpčních 

vlastností vůči olovu. Naopak v případě adsorpce mědi došlo k mírnému poklesu této 

hodnoty, což naznačuje, že tato modifikace není příliš účinná pro adsorpci mědi. 

Vzorky modifikované oktadecylaminem dosáhly v případě olova nejvyšších hodnot 

maximální adsorpce ze všech měřených vzorků, z nichž nejúčinnější byl vzorek B1ODA0.75 

(87,00 %). U adsorpce měďnatých iontů byly výsledky obou vzorků poměru 1:0,75 

(B1ODA0.75 a B5ODA0.75) nižší než u vzorků bez chemické úpravy, naopak vzorky 

s vyšším obsahem oktadecylaminu dosáhly hodnot nejvyšších. Pro adsorpci mědi se nejlépe 

osvědčil vzorek B5ODA1.5, kdy hodnota maximální adsorpce byla 92,57 %. 

 

Obrázek  9-6. Porovnání maximální adsorpce Pb2+ a Cu2+ na jednotlivých vzorcích 

Lze tedy vyjádřit, že pro maximální adsorpci Pb2+ v pořadí od nejúčinnějšího vzorku 

platí: B1ODA0.75 > B5ODA1.5 > B1ODA1 > B5ODA0.75 > B1Na > B1 > B5. Tímto 

můžeme konstatovat, že jakákoliv modifikace materiálu zvýšila sorpční schopnost vůči 

kationtům olova. Modifikace tedy měla dobrý vliv na složení a strukturu materiálu. 

Pro maximální adsorpci Cu2+ z modelových roztoků platí následující pořadí: 

B5ODA1.5 > B1ODA1 > B5 > B1 > B1Na > B1ODA0.75 > B5ODA0.75. V případě 

měďnatých kationtů byla prospěšná pouze modifikace oktadecylaminem ve vyšším poměru. 

Již samotné vzorky bez chemické úpravy vykazovaly poměrně dobrou sorpční schopnost 

vůči kationtům mědi. 
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9.3. Modelování adsorpčních izoterem pro adsorpci Pb2+ a Cu2+ 

z modelových roztoků 

Pro pochopení mechanismu adsorpce byly sestrojeny modely adsorpčních izoterem. 

Na jejich vytvoření byly použity dva nejčastěji používané rovnovážné modely – dle 

Langmuira (viz rovnice 2-20) a dle Freundlicha (viz rovnice 2-22). Experimentálně získaná 

data jsou uvedena v příloze H. 

K výpočtu jednotlivých parametrů Langmuirovy a Freundlichovy izotermy (metoda 

nelineární a lineární regrese) a ke grafickému znázornění modelů izoterem bylo použito 

programu OriginPro 8. Bylo zjištěno, že jak pro adsorpci Pb2+ tak pro adsorpci Cu2+ je 

možné použít obou typů modelů izoterem. Ovšem pro nalezení nejvhodnějšího typu 

izotermy pro daný vzorek je rozhodujícím faktorem koeficient korelace. Čím je jeho hodnota 

bližší 1, tím vhodnější je použití daného typu izotermy. 

9.3.1. Izotermy pro adsorpci kationtů olova 

V tabulkách 9-3 a 9-4 se nacházejí parametry Langmuirovy i Freundlichovy izotermy 

pro adsorpci Pb2+, které byly přímo vypočteny z experimentálních dat (příloha H) užitím 

nelineární regrese. Výsledné modely těchto izoterem, které jsou hodnocením závislosti 

adsorpční kapacity na rovnovážné koncentraci, jsou znázorněny na obrázcích 9-7 a 9-8. 

Tabulka  9-3. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Pb2+ dle Langmuira vyhodnocené nelineární regresí 

Parametry Langmuirovy adsorpční izotermy Označení 
vzorku am 

mg g−1 
b 

l mg−1 

Korelační 
koeficient 

– 
B1 72,6835 ± 9,04759 0,14549 ± 0,1519 0,79704 

B1Na 76,99274 ± 1,753 4,29271 ± 0,60158 0,99366 
B1ODA0.75 97,15174 ± 14,60109 0,06372 ± 0,05906 0,86517 

B1ODA1 82,80304 ± 7,94203 2,45403 ± 1,88386 0,90136 
B5 62,03204 ± 4,75765 0,10821 ± 0,06843 0,90976 

B5ODA0.75 94,82202 ± 8,86651 0,01001 ± 0,0032 0,96756 
B5ODA1.5 117,21732 ± 24,41493 0,01378 ± 0,00954 0,89828 

Pozn.: am – maximální hodnota adsorpce, b – Langmuirova rovnovážná konstanta charakterizující afinitu mezi 
adsorbentem a adsorbátem a energii adsorpce 
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Tabulka  9-4. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Pb2+ dle Freundlicha vyhodnocené nelineární regresí 

Parametry Freundlichovy adsorpční izotermy Označení 
vzorku k 

l g−1 
n 
– 

Korelační 
koeficient 

– 
B1 35,6863 ± 1,1041 0,11105 ± 0,00522 0,99817 

B1Na 43,51567 ± 5,19735 0,0953 ± 0,02095 0,95515 
B1ODA0.75 28,23047 ± 7,47824 0,21532 ± 0,05068 0,96616 

B1ODA1 44,54227 ± 3,79389 0,11038 ± 0,01543 0,98339 
B5 19,87614 ± 3,3452 0,17876 ± 0,0217 0,97943 

B5ODA0.75 11,93921 ± 7,33808 0,29603 ± 0,10295 0,88285 
B5ODA1.5 23,53425 ± 8,2413 0,23495 ± 0,06504 0,95081 

Pozn.: k – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální adsorpční kapacitu, n – Freundlichova 
rovnovážná konstanta charakterizující maximální intenzitu adsorpce 

 

 

Obrázek  9-7. Langmuirovy adsorpční izotermy Pb2+ pro jednotlivé vzorky bentonitu 

 

Obrázek  9-8. Freundlichovy adsorpční izotermy Pb2+ pro jednotlivé vzorky bentonitu 
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S použitím Langmuirového a Freundlichového adsorpčního modelu byly metodou 

nelineární regrese vypočítány hodnoty maximální adsorpce am a hodnoty koeficientů 

charakterizující sílu adsorpce b, k a n. Jejich hodnoty jsou souhrnně uvedeny v tabulce 9-5. 

Nejvyšší hodnoty maximální adsorpce Pb2+ dle Langmuirova modelu dosáhl vzorek 

B5ODA1.5 (117,22 mg g−1). I ostatní vzorky modifikované oktadecylaminem dosáhly 

vysokých hodnot. Vzorek modifikovaný natrifikací vykázal hodnotu maximální adsorpce 

76,99 mg g−1, což představuje hodnotu o něco málo vyšší než u vzorku nemodifikovaného 

– B1 (72,68 mg g−1). Nejnižší hodnota byla vypočtena u vzorku B5 (62,03 mg g−1). Z tohoto 

lze vyvodit, že jakákoliv modifikace přispěla k vyšší hodnotě maximální adsorpce. 

Tabulka  9-5. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Pb2+ vypočtené metodou nelineární regrese 

Parametry adsorpčních izoterem 
dle Langmuira dle Freundlicha 

Označení 
vzorku 

am 
mg g−1 

b 
l mg−1 

k 
l g−1 

n 
– 

B1 72,68 0,15 35,69 0,11 
B1Na 76,99 4,29 43,52 0,10 

B1ODA0.75 97,15 0,06 28,23 0,22 
B1ODA1 82,80 2,45 44,54 0,11 

B5 62,03 0,11 19,88 0,18 
B5ODA0.75 94,82 0,01 11,94 0,30 
B5ODA1.5 117,22 0,01 23,53 0,23 

Pozn.: am – maximální hodnota adsorpce, b – Langmuirova rovnovážná konstanta charakterizující afinitu mezi 
adsorbentem a adsorbátem a energii adsorpce, k – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální 

adsorpční kapacitu, n – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální intenzitu adsorpce 

 

Metoda linearizace Langmuirových i Freundlichových adsorpčních izoterem je 

další metodou pro vyhodnocování jejich parametrů. Z důvodu přepočítávání jednotlivých 

naměřených hodnot na hodnoty potřebné pro vynesení do příslušných grafů ovšem dochází 

k určité chybě ve výsledných datech v porovnání s nelineární regresí. V příloze I se nacházejí 

veškerá data nutná pro sestrojení Langmuirových i Freundlichových adsorpčních izoterem 

pro adsorpci Pb2+ v lineární podobě a tyto adsorpční modely jsou zde i sestrojeny. Dopočtené 

hodnoty maximální adsorpce am a hodnoty koeficientů b, k a n jsou uvedeny v tabulce 9-6. 
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Tabulka  9-6. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Pb2+ vypočtené metodou lineární regrese 

Parametry izoterem 
dle Langmuira 

– viz rovnice (2-21a) 

Parametry izoterem 
dle Langmuira 

– viz rovnice (2-21b) 

Parametry izoterem 
dle Freundlicha 

– viz rovnice (2-23) 

Označení 
vzorku 

am 
mg g−1 

b 
l mg−1 

am 
mg g−1 

b 
l mg−1 

k 
l g−1 

n 
– 

B1 76,39 0,06 64,18 12,88 35,45 0,11 
B1Na 80,32 0,16 75,30 4,96 40,82 0,11 

B1ODA0.75 104,60 0,04 73,75 3,44 33,50 0,18 
B1ODA1 91,58 0,08 72,41 17,58 42,73 0,12 

B5 67,75 0,03 59,52 0,15 18,62 0,19 
B5ODA0.75 90,25 0,01 117,92 0,01 6,08 0,41 
B5ODA1.5 107,07 0,02 71,94 1,65 29,29 0,19 

Pozn.: am – maximální hodnota adsorpce, b – Langmuirova rovnovážná konstanta charakterizující afinitu mezi 
adsorbentem a adsorbátem a energii adsorpce, k – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální 

adsorpční kapacitu, n – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální intenzitu adsorpce 

 

Porovnáním korelačních koeficientů Langmuirového a Freundlichového modelu 

adsorpčních izoterem (tabulka 9-3 a 9-4) můžeme konstatovat, že proces adsorpce Pb2+ se 

vzorky B1Na a B5ODA0.75 je nejvhodněji opsán izotermou dle Langmuira a pro proces 

adsorpce Pb2+ se vzorky B1, B1ODA0.75, B1ODA1, B5 a B5ODA1.5 je nejvhodněji opsán 

izotermou dle Freundlicha. Nejvhodnější modely izoterem jsou znázorněny na obrázku 9-9. 

 

Obrázek  9-9. Nejvhodnější modely adsorpčních izoterem Pb2+ pro vzorky bentonitu 
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9.3.2. Izotermy pro adsorpci kationtů mědi 

V tabulkách 9-7 a 9-8 se nacházejí parametry Langmuirovy i Freundlichovy izotermy 

pro adsorpci Cu2+, které byly přímo vypočteny z experimentálních dat (příloha H) užitím 

nelineární regrese. Výsledné modely těchto izoterem, které jsou hodnocením závislosti 

adsorpční kapacity na rovnovážné koncentraci, jsou znázorněny na obrázcích 9-10 a 9-11. 

Tabulka  9-7. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Cu2+ dle Langmuira vyhodnocené nelineární regresí 

Parametry Langmuirovy adsorpční izotermy Označení 
vzorku am 

mg g−1 
b 

l mg−1 

Korelační 
koeficient 

– 
B1 50,43539 ± 4,10673 2,02026 ± 0,88095 0,93417 

B1Na 50,23126 ± 3,5176 1,88356 ± 0,75404 0,95176 
B1ODA0.75 1,36927 · 106 ± 1,86773 · 1010 3,93786 · 10−8 ± 5,37149 · 10−4 0,95344 

B1ODA1 62,62476 ± 3,65181 13,98339 ± 3,84923 0,97743 
B5 70,85714 ± 22,68953 0,00968 ± 0,00909 0,88607 

B5ODA0.75 772449,4709 ± 8,20843 · 109 5,60068 · 10−8 ± 5,95178 · 10−4 0,92752 
B5ODA1.5 66,91796 ± 3,91614 7,41315 ± 1,75087 0,97896 

Pozn.: am – maximální hodnota adsorpce, b – Langmuirova rovnovážná konstanta charakterizující afinitu mezi 
adsorbentem a adsorbátem a energii adsorpce 

 

Tabulka  9-8. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Cu2+ dle Freundlicha vyhodnocené nelineární regresí 

Parametry Freundlichovy adsorpční izotermy Označení 
vzorku k 

l g−1 
n 
– 

Korelační 
koeficient 

– 
B1 24,5248 ± 4,35131 0,13789 ± 0,03523 0,94379 

B1Na 24,35989 ± 4,1646 0,13843 ± 0,0339 0,94897 
B1ODA0.75 0,0144 ± 0,02255 1,20882 ± 0,24623 0,96444 

B1ODA1 42,32476 ± 6,12449 0,09399 ± 0,03583 0,84872 
B5 10,09893 ± 4,91635 0,2847 ± 0,09108 0,94863 

B5ODA0.75 0,01849 ± 0,0389 1,13207 ± 0,3254 0,93226 
B5ODA1.5 42,65698 ± 6,44953 0,11703 ± 0,04248 0,85415 

Pozn.: k – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální adsorpční kapacitu, n – Freundlichova 
rovnovážná konstanta charakterizující maximální intenzitu adsorpce 
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Obrázek  9-10. Langmuirovy adsorpční izotermy Cu2+ pro jednotlivé vzorky bentonitu 

 

Obrázek  9-11. Freundlichovy adsorpční izotermy Cu2+ pro jednotlivé vzorky bentonitu 

S použitím Langmuirového a Freundlichového adsorpčního modelu byly metodou 

nelineární regrese vypočítány hodnoty maximální adsorpce am a hodnoty koeficientů 

charakterizující sílu adsorpce b, k a n. Jejich hodnoty jsou souhrnně uvedeny v tabulce 9-9. 

Z uvedených hodnot maximální adsorpce nemůžeme přesně říci, u kterého vzorku byla 

vypočítána nejvyšší hodnota, jelikož vzorky B1ODA0.75 a B5ODA0.75 vykazují vysokou 

hodnotu chyby. Tuto chybu potvrzuje i metoda lineární regrese (viz tabulka 9-10), kdy 

u těchto vzorků byly vypočteny záporné hodnoty. U obou vzorků je rovněž hodnota 

rovnovážné konstanty k Freundlichova modelu nízká a hodnota konstanty n je větší než 1, 

mohlo tedy dojít k chybě měření, proto tyto vzorky nebyly zařazeny do dalšího hodnocení. 
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Z ostatních vzorků dosáhl vysoké hodnoty maximální adsorpce Cu2+ dle Langmuirova 

modelu vzorek B5 (70,86 mg g−1). U tohoto údaje je ovšem hodnota k Freundlichova modelu 

charakterizující maximální adsorpční kapacitu poměrně nízká a rovněž i korelační koeficient 

Langmuirovy izotermy (viz tabulka 9-7) pro tento vzorek je poměrně nízký. Vzorky 

modifikované oktadecylaminem B1ODA1 a B5ODA1.5 vykazovaly hodnoty 62,62 mg g−1 

a 66,92 mg g−1. Pro vzorky B1 a B1Na byly vypočítány skoro stejné hodnoty (50,44 mg g−1 

a 50,23 mg g−1). Ze získaných závěrů můžeme vyvodit, že pouze modifikace ODA ve 

vyšším hmotnostním poměru přispěla k větší adsorpci kationtů Cu2+. V případě natrifikace 

nebylo pozorováno žádné výraznější zvýšení hodnoty adsorpce mědi oproti vzorkům 

nemodifikovaným. 

Tabulka  9-9. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Cu2+ vypočtené metodou nelineární regrese 

Parametry adsorpčních izoterem 
dle Langmuira dle Freundlicha 

Označení 
vzorku 

am 
mg g−1 

b 
l mg−1 

k 
l g−1 

n 

– 
B1 50,44 2,02 24,52 0,14 

B1Na 50,23 1,88 24,36 0,14 
B1ODA0.75 1,37 · 106 3,94 · 10−8 0,01 1,21 

B1ODA1 62,62 13,98 42,32 0,09 
B5 70,86 0,01 10,10 0,28 

B5ODA0.75 772449,47 5,60 · 10−8 0,02 1,13 
B5ODA1.5 66,92 7,41 42,66 0,12 

Pozn.: am – maximální hodnota adsorpce, b – Langmuirova rovnovážná konstanta charakterizující afinitu mezi 
adsorbentem a adsorbátem a energii adsorpce, k – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální 

adsorpční kapacitu, n – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální intenzitu adsorpce 

 

Metoda linearizace Langmuirových i Freundlichových adsorpčních izoterem je 

další metodou pro vyhodnocování jejich parametrů. Z důvodu přepočítávání jednotlivých 

naměřených hodnot na hodnoty potřebné pro vynesení do příslušných grafů ovšem dochází 

k určité chybě ve výsledných datech v porovnání s nelineární regresí. V příloze I se nacházejí 

veškerá data nutná pro sestrojení Langmuirových i Freundlichových adsorpčních izoterem 

pro adsorpci Cu2+ v lineární podobě a tyto adsorpční modely jsou zde i sestrojeny. Dopočtené 

hodnoty maximální adsorpce am a hodnoty koeficientů b, k a n jsou uvedeny v tabulce 9-10. 
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Tabulka  9-10. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Cu2+ vypočtené metodou lineární regrese 

Parametry izoterem 
dle Langmuira 

– viz rovnice (2-21a) 

Parametry izoterem 
dle Langmuira 

– viz rovnice (2-21b) 

Parametry izoterem 
dle Freundlicha 

– viz rovnice (2-23) 

Označení 
vzorku 

am 
mg g−1 

b 
l mg−1 

am 
mg g−1 

b 
l mg−1 

k 
l g−1 

n 
– 

B1 56,69 0,09 53,88 1,38 23,29 0,15 
B1Na 56,27 0,09 50,71 1,70 22,90 0,15 

B1ODA0.75 −23,09 −0,001 −13,26 −0,001 0,001 1,71 
B1ODA1 64,47 6,44 54,64 24,60 39,37 0,14 

B5 59,59 0,02 40,05 1,98 16,76 0,18 
B5ODA0.75 −21,50 −0,001 −11,74 −0,001 0,001 1,67 
B5ODA1.5 69,49 4,09 79,62 4,41 39,31 0,17 

Pozn.: am – maximální hodnota adsorpce, b – Langmuirova rovnovážná konstanta charakterizující afinitu mezi 
adsorbentem a adsorbátem a energii adsorpce, k – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální 

adsorpční kapacitu, n – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální intenzitu adsorpce 

 

Porovnáním korelačních koeficientů Langmuirového a Freundlichového modelu 

adsorpčních izoterem (tabulka 9-7 a 9-8) můžeme konstatovat, že proces adsorpce Cu2+ se 

vzorky B1Na, B1ODA1 a B5ODA1.5 je nejvhodněji opsán izotermou dle Langmuira a pro 

proces adsorpce Cu2+ se vzorky B1 a B5 a je nejvhodněji opsán izotermou dle Freundlicha. 

Nejvhodnější modely izoterem jsou znázorněny na obrázku 9-12. Vzorky B1ODA0.75  

a B5ODA0.75 nebyly do vyhodnocení kvůli chybě započítány. 

 

Obrázek  9-12. Nejvhodnější modely adsorpčních izoterem Cu2+ pro vzorky bentonitu 
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9.4. Diskuze výsledků testování sorpčních vlastností 

Testování sorpčních vlastností na vzorcích bentonitu o rozdílné zrnitosti a vzorcích 

modifikovaných natrifikací (roztokem NaCl) a interkalací oktadecylaminem v různých 

hmotnostních poměrech bylo provedeno za účelem zjištění nejvhodnějšího sorbentu kationtů 

kovů Pb2+ a Cu2+. 

Dominantní složku testovaného bentonitu tvořil montmorillonit složený z vrstev 2:1, 

mezi kterými se nacházely vyměnitelné kationty (zejména K+, Ca2+, Mg2+) společně se 

dvěma vrstvami vody. Stanovením měrného povrchu bylo zjištěno, že oktadecylamin při 

interkalaci obsadil v montmorillonitu mezivrstevní prostor a došlo k jeho navázání i na 

povrch. 

Kinetika adsorpce ukázala, že nejkratšího času pro ustavení adsorpční rovnováhy 

bylo zapotřebí u vzorků modifikovaných oktadecylaminem (3 hodiny). Naopak nejdelšího 

času bylo dosaženo u vzorků nemodifikovaných (7–12 hodin). U vzorku upraveného 

natrifikací došlo k ustavení adsorpční rovnováhy za 5 hodin. 

Velikost zrn u nemodifikovaných vzorků měla vliv na adsorpci Pb2+, kdy u frakce 

jemnozrnnější bylo dosaženo vyšší adsorpční kapacity než u hrubozrnnější frakce. Tato 

vlastnost nehrála významnou roli u adsorpce Cu2+. Hodnoty adsorpční kapacity byly pro 

obě frakce velmi podobné. 

Modifikace oktadecylaminem měla příznivý vliv na adsorpci Pb2+, kdy došlo ke 

zvýšení adsorpční kapacity oproti vzorkům nemodifikovaným. Nejvyšší hodnoty adsorpce 

olova bylo dosaženo u frakce jemnozrnnější s menším množstvím oktadecylaminu – vzorek 

B1ODA0.75. U frakce hrubozrnnější se osvědčil vzorek s vyšším obsahem oktadecylaminu, 

tedy vzorek B5ODA1.5. 

Interkalace oktadecylaminem v menším hmotnostním poměru nebyla příliš účinná 

u adsorpce Cu2+, jejichž hodnoty byly nižší než u vzorků nemodifikovaných. Naopak tomu 

bylo při použití vyššího obsahu oktadecylaminu, kdy došlo k výraznému zvýšení hodnoty 

adsorpční kapacity. Nejvyšší hodnoty adsorpce mědi bylo dosaženo u vzorku B5ODA1.5. 

Natrifikace se příliš neprojevila na zlepšení sorpčních vlastností bentonitu. U obou 

testovaných kationtů kovů se výsledek adsorpční kapacity výrazně nelišil od hodnoty 

naměřené u vzorku nemodifikovaného. 

Pro modelování procesu adsorpce Pb2+ i Cu2+ bylo možné použít Langmuirovu  

i Freundlichovu adsorpční izotermu. Porovnáním korelačních koeficientů ovšem většině 

vzorkům vyhovoval více Freundlichův model, který platí obvykle pro fyzikální adsorpci  

a pro adsorpci na heterogenních površích s různými aktivními místy. 
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10. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ DESORPČNÍCH VLASTNOSTÍ VZORKŮ 

BENTONITŮ 

10.1. Vyhodnocení procesu adsorpce a desorpce Pb2+ 

Pro testování desorpce kationtů Pb2+ byly vybrány vzorky bentonitů B1 (původní 

vzorek CV3), CV2 a CV5 o zrnitosti <0,1 mm a vzorky modifikované B1Na, B1ODA0.75 

a B1ODA1. Testy desorpce byly provedeny zředěnou kyselinou octovou (0,0042 mol) při 

hodnotě pH 3,53. Při adsorpci a následné desorpci byl materiál protřepáván po dobu  

10 hodin, kdy bylo dosaženo adsorpční rovnováhy. 

Tabulka  10-1. Hodnoty pro modelování izoterem pro adsorpci a desorpci olova na jednotlivých vzorcích 

Označení vzorku c0 

mg l−1 
cr(sor) 

mg l−1 
aS 

mg g−1 
cr(des) 

mg l−1 
aR 

mg g−1 
R 
% 

1 502,0 <0,2 25,10 <0,2 25,09 99,96 
2 996,0 89,5 45,33 91,8 40,74 89,87 
3 1445,0 379,6 53,27 139,3 46,31 86,93 
4 1911,0 734,0 58,85 173,5 50,18 85,27 

B1 

5 2415,0 1125,0 64,50 198,9 54,56 84,59 
1 502,0 <0,2 25,10 <0,2 25,09 99,96 
2 996,0 16,2 48,99 35,9 47,20 96,35 
3 1445,0 253,5 59,58 76,0 55,78 93,62 
4 1911,0 647,0 63,20 122,2 57,09 90,33 

B1Na 

5 2415,0 1082,0 66,65 138,0 59,75 89,65 
1 502,0 380,0 6,10 167,2 −2,26 – 
2 996,0 10,7 49,27 170,6 40,74 82,69 
3 1445,0 36,5 70,43 170,2 61,92 87,92 
4 1911,0 115,4 89,78 177,1 80,93 90,14 

B1ODA0.75 

5 2415,0 360,0 102,75 204,9 92,51 90,03 
1 502,0 27,2 23,74 77,5 19,87 83,70 
2 996,0 132,9 43,16 99,5 38,18 88,46 
3 1445,0 341,9 55,16 88,7 50,72 91,95 
4 1911,0 338,0 78,65 129,2 72,19 91,79 

B1ODA1 

5 2415,0 490,0 96,25 161,3 88,19 91,63 
1 502,0 46,0 22,80 47,4 20,43 89,61 
2 996,0 257,2 36,94 79,8 32,95 89,20 
3 1445,0 611,0 41,70 104,8 36,46 87,43 
4 1911,0 956,0 47,75 123,2 41,59 87,10 

CV2 

5 2415,0 1380,0 51,75 127,3 45,39 87,71 
1 502,0 <0,2 25,10 <0,2 25,09 99,96 
2 996,0 <0,2 49,80 <0,2 49,79 99,98 
3 1445,0 <0,2 72,25 <0,2 72,24 99,99 
4 1911,0 0,5 95,53 5,2 95,27 99,73 

CV5 

5 2415,0 190,0 111,25 56,6 108,42 97,46 

Pozn.: c0 – počáteční koncentrace, cr(sor) – koncentrace olova v modelovém roztoku po ustavení adsorpční rovnováhy, 
aS – adsorpce olova pro daný modelovaný bod adsorpční izotermy, cr(des) – koncentrace olova v modelovém roztoku po 

ustavení desorpční rovnováhy, aR – zadržené množství olova ve vzorku po desorpci pro daný modelovaný bod desorpční 
izotermy, R – zbývající množství Pb2+ ve vzorku po desorpci 
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V tabulce 10-1 se nacházejí výsledné hodnoty naadsorbovaného a zachyceného 

množství Pb2+ na vzorcích bentonitů po adsorpci a desorpci pro různé počáteční koncentrace 

tohoto kovu v roztoku. Tyto hodnoty byly vypočteny z experimentálních dat, které jsou 

uvedeny v příloze J. 

Na obrázcích 10-1 a 10-2 je porovnáno množství naadsorbovaného a zadrženého 

Pb2+ po adsorpci a desorpci při uvedených počátečních koncentracích pro nemodifikované 

vzorky bentonitů i vzorky modifikované. 

 

Obrázek  10-1. Porovnání množství naadsorbovaného (aS) a zadrženého (aR) Pb2+ po adsorpci a desorpci 

při uvedených počátečních koncentracích pro vzorek bentonitu a jeho modifikace 

Srovnáním výsledků vzorku bentonitu a jeho modifikací (obrázek 10-1) bylo největší 

množství Pb2+ naadsorbováno na vzorek B1ODA0.75, kdežto nejmenší na nemodifikovaný 

vzorek B1 při daných počátečních koncentracích (502, 996, 1445, 1911 a 2415 mg l−1). 

Pokud vezmeme v úvahu, že naadsorbované množství Pb2+ na těchto vzorcích reprezentuje 

100 % pro jednotlivé počáteční koncentrace, potom po desorpci zůstalo nejvíce tohoto 

kationtu navázáno na vzorku B1Na pro počáteční koncentrace 996 a 1445 mg l−1 (96,35 % 

a 93,62 %) a na vzorku B1ODA1 pro počáteční koncentrace 1911 a 2415 mg l−1 (91,79 % 

a 91,63 %). Nejméně tohoto kationtu zůstalo navázáno na vzorcích B1ODA0.75 pro 

počáteční koncentraci 996 mg l−1 (82,69 %) a B1 pro počáteční koncentrace 1445, 1911  

a 2415 mg l−1 (86,93 %, 85,27 % a 84,59 %). Z důvodu chyby měření u vzorku B1ODA0.75 

bylo porovnání hodnot pro počáteční koncentraci 502 mg l−1 vynecháno. 
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Obrázek  10-2. Porovnání množství naadsorbovaného (aS) a zadrženého (aR) Pb2+ po adsorpci a desorpci 

při uvedených počátečních koncentracích pro nemodifikované vzorky bentonitů 

Porovnáním výsledků nemodifikovaných vzorků bentonitů bylo zjištěno, že při 

daných počátečních koncentracích (502, 996, 1445, 1911 a 2415 mg l−1) se kationt Pb2+ 

naadsorboval nejvíce na vzorek CV5, nejméně pak na vzorek CV2. Pokud vezmeme 

v úvahu, že naadsorbované množství Pb2+ na těchto vzorcích reprezentuje 100 % pro 

jednotlivé počáteční koncentrace, potom po desorpci zůstalo nejvíce tohoto kationtu 

navázáno na vzorku CV5 pro všechny počáteční koncentrace (kolem 99 %). Nejméně Pb2+ 

zůstalo navázáno na vzorku CV2 pro počáteční koncentrace 502 a 996 mg l−1 (89,61 %  

a 89,20 %) a na vzorku B1 pro počáteční koncentrace 1445, 1911 a 2415 mg l−1 (86,93 %, 

85,27 % a 84,59 %). 

10.2. Modelování adsorpčních a desorpčních izoterem Pb2+ 

z modelových roztoků 

Pro výpočet adsorpčních a desorpčních parametrů byl zvolen Freundlichův model 

(viz rovnice 2-22). Tyto parametry byly vypočteny metodou nelineární regrese pomocí 

programu OriginPro 8. Podíl Freundlichových parametrů k po adsorpci a desorpci (kS/kD) je 

mírou hystereze sorpčního procesu. 

V tabulkách 10-2 a 10-3 jsou uvedeny vypočítané hodnoty parametrů Freundlichova 

modelu včetně korelačního koeficientu pro adsorpci a desorpci Pb2+. Výsledné modely 

izoterem, které jsou hodnocením závislosti adsorpční, resp. retenční kapacity na rovnovážné 

koncentraci, jsou znázorněny na obrázcích 10-3 a 10-4. 
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Tabulka  10-2. Hodnoty parametrů adsorpčních izoterem Pb2+ dle Freundlicha vyhodnocené nelineární regresí 

Parametry Freundlichovy adsorpční izotermy Označení 
vzorku k 

l g−1 
n 
– 

Korelační 
koeficient 

– 
B1 29,74213 ± 2,07705 0,10387 ± 0,01137 0,99008 

B1Na 34,75115 ± 2,10612 0,09512 ± 0,01027 0,98921 
B1ODA0.75 33,96479 ± 4,67668 0,19317 ± 0,028 0,98212 

B1ODA1 3,00802 ± 3,07254 0,5456 ± 0,17428 0,93071 
CV2 10,46004 ± 2,55297 0,2149 ± 0,03736 0,96789 
CV5 74,5782 ± 10,47239 0,08744 ± 0,03386 0,83022 

Pozn.: k – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální adsorpční kapacitu, n – Freundlichova 
rovnovážná konstanta charakterizující maximální intenzitu adsorpce 

 

Tabulka  10-3. Hodnoty parametrů desorpčních izoterem Pb2+ dle Freundlicha vyhodnocené nelineární regresí 

Parametry Freundlichovy desorpční izotermy Označení 
vzorku k 

l g−1 
n 
– 

Korelační 
koeficient 

– 
B1 29,85198 ± 3,74566 0,09618 ± 0,02568 0,94243 

B1Na 32,19936 ± 1,5604 0,12135 ± 0,01095 0,99346 
B1ODA0.75 8,42365 · 10−5 ± 6,32175 · 10−4 2,61776 ± 1,43503 0,78067 

B1ODA1 0,04911 ± 0,08626 1,48097 ± 0,35951 0,93206 
CV2 1,21605 ± 0,48235 0,73983 ± 0,08497 0,98604 
CV5 72,59917 ± 7,29454 0,11325 ± 0,03021 0,92060 

Pozn.: k – Freundlichova rovnovážná konstanta charakterizující maximální retenční kapacitu, n – Freundlichova 
rovnovážná konstanta charakterizující maximální intenzitu desorpce 

 

Porovnáním hodnot parametru k v tabulkách 10-2 a 10-3 se potvrzuje výše uvedený 

závěr, že nejlepším adsorbentem Pb2+ byl vzorek CV5, kdy rovněž po desorpci vykazoval 

vysoké hodnoty retenční kapacity. 

U vzorků B1ODA0.75 a B1ODA1 byly hodnoty Freundlichovy konstanty n větší 

než 1, mohlo tedy dojít k chybě měření, proto tyto vzorky nebyly zařazeny do dalšího 

vyhodnocování. 
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Obrázek  10-3. Freundlichovy izotermy Pb2+ po adsorpci pro jednotlivé vzorky bentonitů 

 

Obrázek  10-4. Freundlichovy izotermy Pb2+ po desorpci pro jednotlivé vzorky bentonitů 

Jak je také patrné z obrázku 10-4, izotermy pro vzorky B1ODA0.75 a B1ODA1 

mají velmi nepříznivý průběh, proto pro porovnání hodnot podílu kS/kD byly použity pouze 

výsledky vzorků B1, B1Na, CV2 a CV5. 

Tabulka  10-4. Hodnoty Freundlichova parametru pro adsorpci (kS) a desorpci (kD) a hodnota jejich podílu 

Označení vzorku kS 
l g−1 

kD 
l g−1 

kS/kD 
– 

B1 29,74 29,85 0,996 
B1Na 34,75 32,20 1,079 
CV2 10,46 1,22 8,574 
CV5 74,58 72,60 1,027 
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Podíl kS/kD (tabulka 10-4) charakterizuje hysterezi sorčpního procesu. Velmi 

podobné hodnoty byly vypočteny pro vzorky B1, B1Na a CV5 (kolem 1), což poukazuje 

na pevnou a nevratnou vazbu Pb2+ iontů ve vzorcích. U vzorku CV2 byla tato hodnota 

větší, což naznačuje na méně pevnou vazbu tohoto kovu ve vzorku. 

10.3. Vyhodnocení pH roztoků po adsorpci a desorpci Pb2+ 

Jedním z důležitých faktorů pro vyhodnocení adsorpce a desorpce Pb2+ je hodnota 

pH roztoku, která má vliv na maximální adsorpci vybraného kationtu kovu. Při nižších 

hodnotách pH se vzorek chová jako anex, kdežto při vyšším pH se pevná látka chová jako 

katex. 

Z tabulky 10-1 a z přílohy J je patrné, že u vzorků, které dosáhly vyšší adsorpční 

kapacity a u nichž byl vyšší obsah Pb2+ po desorpci, byla hodnota pH po adsorpci a desorpci 

Pb2+ vyšší. Pro počáteční koncentraci 2415 mg l−1 byla hodnota pH u vzorku CV5 po 

adsorpci 5,42, což pozitivně ovlivnilo proces sorpce a byla dosažena vysoká hodnota 

adsorpční kapacity. 

Na obrázku 10-5 jsou vyneseny hodnoty pHr po ustavení adsorpční rovnováhy pro 

jednotlivé počáteční koncentrace Pb2+ v roztoku. S navyšující se počáteční koncentrací 

Pb2+ došlo k poklesu pH u všech vzorků s výjimkou vzorku B1ODA1. 

 

Obrázek  10-5. Hodnoty pH roztoků po ustavení adsorpční rovnováhy pro jednotlivé počáteční koncentrace Pb2+ 

Na obrázku 10-6 jsou vyneseny hodnoty pHr roztoků po desorpci pro jednotlivé 

počáteční koncentrace Pb2+ použité u adsorpce. Opět je patrný pokles hodnot pH se zvyšující 

se hodnotou počáteční koncentrace. Tento pokles není příliš velký u vzorků B1ODA0.75, 

B1ODA1 a CV2, u nichž došlo k velmi podobnému zadržení obsahu Pb2+ po desorpci. 
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Obrázek  10-6. Hodnoty pH roztoků po ustavení desorpční rovnováhy pro jednotlivé 

počáteční koncentrace Pb2+ použité pro adsorpci 

Lze konstatovat, že hodnoty pHr po desorpci se ve většině vzorcích snížily 

v porovnání s adsorpčním procesem. Je to zapříčiněno uvolněním kationtu kovu ze vzorku, 

kdy se vzorek opět začíná stávat anexem a tímto dochází ke snížení hodnoty pH v roztoku. 

10.4. Diskuze výsledků testování desorpčních vlastností 

Testování desorpčních vlastností na nemodifikovaných vzorcích bentonitů a vzorcích 

modifikovaných bylo provedeno za účelem vyhodnocení reverzibility naadsorbovaných 

Pb2+ iontů ve vzorcích. 

Dominantní složku všech bentonitů tvořil montmorillonit složený z vrstev 2:1, mezi 

kterými se nacházely vyměnitelné kationty (zejména K+, Na+, Ca2+, Mg2+) společně se 

dvěma vrstvami vody. Vedle montmorillonitu obsahoval vzorek CV2 ještě kaolinit, křemen 

a anatas, vzorek B1 (původní vzorek CV3) křemen, siderit, anatas, kalcit a vzorek CV5 

kaolinit a kalcit. 

Vzhledem k mineralogickému složení nemodifikovaných vzorků můžeme říci, že 

přítomnost kalcitu v bentonitech pozitivně ovlivnila proces adsorpce i desorpce, jelikož 

vzorek CV5 vykazoval nejlepších hodnot adsorpce i následné desorpce, kdy se projevila 

pevnost a nevratnost vazby kationtu olova. 

Interkace oktadecylaminem měla příznivý vliv na adsorpční proces. K naadsorbování 

většího množství Pb2+ došlo u vzorku B1ODA0.75. Po desorpci zůstalo nejvíce tohoto 

kationtu navázáno na vzorku natrifikovaném a modifikovaném oktadecylaminem ve vyšším 

hmotnostním poměru. 
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Pevnost vazeb Pb2+ iontů ve vzorcích byla díky chybě měření hodnocena pouze pro 

vzorky nemodifikované a vzorek modifikovaný natrifikací. Po desorpci se téměř u všech 

vzorků projevilo velmi pevné navázání tohoto kationtu. Výjimku tvořil pouze vzorek CV2, 

u něhož byl zaznamenán nižší obsah montmorillonitu a nevyskytoval se kalcit. 

Po desorpci byla hodnota pH roztoku u většiny vzorků nižší než v případě procesu 

adsorpce. Tento pokles pH může být výsledkem různých reakcí v systému zahrnující  

např. uvolnění Pb2+, kdy se systém stává opět anexem. 



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 1072011 

11. RTG DIFRAKČNÍ ANALÝZA 

11.1. Difrakční záznam oktadecylaminu 

Vzorek čistého oktadecylaminu (ODA) v surové formě a dva vzorky čistého ODA 

tavené při teplotě 80 °C po dobu 24 hodin, kdy první byl okamžitě vytažen z pece po 

uplynutí dané doby a druhý pozvolna chladnul v peci, byly podrobeny RTG difrakční 

analýze. Výsledné RTG difrakční záznamy jsou uvedeny na obrázku 11-1. 

 

Obrázek  11-1. RTG difrakční záznamy vzorku čistého oktadecylaminu v surové formě (ODA) 

a vzorků čistého ODA tavených při 80 °C po dobu 24 hodin – s okamžitým vytažením z pece 

po uplynutí dané doby (ODA hned) a s pozvolným chladnutím v peci (ODA pomalu) 

Jak je patrné z obrázku 11-1, píky v první třetině difrakčního záznamu představují 

jasně definovanou fázi, jelikož jsou viditelně oddělené, mají pravidelné uspořádání. Dlouhá 

vzdálenost píku představuje celky, krátká vzdálenost roztavenou formu, což logicky 

odpovídá delší době strávené v peci. Píky mezi úhly 20 až 25° 2Θ představují amorfní 

složku. ODA v peci s časem krystalizuje, došlo ke zborcení struktury uvnitř jednotlivých 

uhlíkatých řetězců. 

11.2. Difrakční záznamy modifikovaných vzorků 

Modifikované vzorky bentonitů byly rovněž podrobeny XRD analýze. Výsledné 

RTG difrakční záznamy vzorků B1 a B5 a jejich modifikací spolu s vyhodnocenými 

hodnotami bazálních difrakcí Ca-montmorillonitu jsou uvedeny na obrázku 11-2. 
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Obrázek  11-2. RTG difrakční záznamy nemodifikovaných i modifikovaných vzorků bentonitu  

a oktadecylaminu s vyhodnocenými bazálními difrakcemi Ca-montmorillonitu (Ca-M – Ca-montmorillonit, 

Na-M – Na-montmorillonit, Q – křemen, A – anatas, C – kalcit, S – siderit) 

Původní vzorek CV3 obsahoval Ca-montmorillonit, křemen, anatas, kalcit, siderit  

a amorfní materiál. Rozdíl v záznamech vzorků B1 a B5 (různá zrnitost) nebyl příliš patrný. 

Lze pouze konstatovat, že ve vzorku jemnozrnnějším se nacházelo více křemene než ve 

vzorku hrubozrnnějším. Z difrakčního záznamu vzorku B1Na je zřejmé, že došlo k posunu 

píku pro Ca-montmorillonit oproti vzorku B1, kdy byl následně potvrzen Na-montmorillonit; 

ostatní fáze danou modifikací nebyly ovlivněny. Difrakční záznam vzorku B1Na obsahoval  

i jeden pík odlišný od záznamu B1. Lze se domnívat, že se jedná o sloučeninu s obsahem 

Cl−, jelikož po analýze různých sloučenin s tímto aniontem docházelo k velkému překrytí 

již definovaných píků a právě tohoto píku. Záznamy vzorků modifikovaných ODA 
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obsahovaly nové sloučeniny, čistý ODA se tam nevyskytoval, došlo tedy k modifikaci 

struktury. Ostatní fáze danou modifikací rovněž nebyly ovlivněny. 

Srovnáním záznamů vzorků modifikovaných ODA a vzorků bentonitu B1 a B5 

můžeme říci, že došlo k posunu mezivrstevní vzdálenosti z původní hodnoty 1,525 nm na 

1,883 nm a 1,863 nm u jemnozrnnějšího vzorku a na 1,896 nm a 1,904 nm u hrubozrnnějšího 

vzorku. U vzorku B5ODA1.5 byla tedy mezivrstevní vzdálenost největší a došlo k větší 

krystalizaci než u ostatních vzorků. Porovnáním vzorků s různou zrnitostí modifikovaných 

stejným množstvím ODA (B1ODA0.75 a B5ODA0.75) můžeme konstatovat, že u vzorku 

jemnozrnnějšího byla velikost krystalitů menší a vyskytovalo se tedy více poruch krystalické 

mřížky. 

 

Obrázek  11-3. RTG difrakční záznamy vzorků B1ODA1 (s dvouletým rozdílem v přípravě) 

a vzorku B1ODA1 s pozvolným chladnutím v peci (B1ODA1 pomalu) 

Vzorek B1ODA1 byl po dvou letech znovu připraven stejným způsobem. Difrakční 

záznamy starého a nového vzorku B1ODA1 zachycuje obrázek 11-3. Mezivrstevní 

vzdálenost se po uplynulé době nezměnila, došlo ovšem k degradaci materiálu, jedná se 

tedy o časově nestabilní materiál, kdy dochází k uvolnění určité složky. Podíl amorfní složky 

nekrystalizuje s časem. 

V difrakčních záznamech vzorků B1ODA1, při jejichž přípravách došlo v prvním 

případě k okamžitému vyjmutí z pece po uplynutí 24 hodin a v druhém případě 

k pozvolnému chladnutí v peci (obrázek 11-3), nejsou patrné příliš velké rozdíly. Můžeme 

pouze pozorovat, že u vzorku, který pozvolna chladl v peci, došlo k menší krystalizaci. 
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11.3. Difrakční záznamy po adsorpci a desorpci olova 

RTG difrakční analýza byla provedena pro jednotlivé vzorky bentonitů po adsorpci 

a desorpci olova. Výsledné RTG difrakční záznamy nemodifikovaných i modifikovaných 

vzorků spolu s polohami difrakcí fází nacházejících se v těchto vzorcích se nacházejí na 

obrázku 11-4. Tato analýza byla provedena v HASYLABU v DESY (Hamburg, Německo) 

pomocí monochromatického synchrotronového záření. 

Provedené analýzy opět potvrdily již dříve vyhodnocené výsledky, že ve vzorku B1 

je přítomný Ca-montmorillonit, křemen, anatas, kalcit, siderit a amorfní materiál. Stejný 

výskyt byl i u vzorků modifikovaných oktadecylaminem, kde se navíc vyskytovaly nově 

vzniklé sloučeniny po reakci s ODA. Ve vzorku natrifikovaném se oproti Ca-montmorillonitu 

nacházel Na-montmorillonit. Na rozdíl od vzorku B1 se u vzorku CV2 nevyskytoval kalcit 

a u vzorku CV5 křemen. Po adsorpci a desorpci olova tedy nedošlo ke změně původních 

fází. 

Adsorpce a desorpce olova dala vzniknout fázím jako je PbCO3, PbO2 nebo 

Pb(NO3)2 (nezreagovaný z modelového roztoku). Z dostupných fází uvedených v databázi 

programu CMPR [86] se rovněž vyskytovaly sloučeniny na bázi Pb-Al-Si-O a sloučeniny 

po reakci Pb(NO3)2 s kationty vápníku a sodíku vyskytující se v montmorillonitu. Po 

desorpci olova se objevil i C2H6O4Pb, který vznikl reakcí kyseliny octové a kationtu olova.  

V analyzovaných vzorcích je nepochybně přítomno více sloučenin, ovšem díky 

mnoha fázím vyskytujících se ve vzorcích a omezené databázi programu CMPR je nelze 

jednoznačně určit. 
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Obrázek  11-4. RTG difrakční záznamy nemodifikovaných a modifikovaných vzorků bentonitů po adsorpci 

a desorpci Pb2+ spolu s polohami difrakcí fází nacházejících se v těchto vzorcích 

(M – Ca-montmorillonit, Na-M – Na-montmorillonit, Q – křemen, A – anatas, C – kalcit, S – siderit) 
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ZÁVĚR 

Předložená disertační práce byla zaměřena na vyhodnocení adsorpce kationtů kovů 

olova a mědi a následné desorpce olova pomocí bentonitů a jejich modifikací. Vzorky byly 

modifikovány natrifikací roztokem NaCl a interkalací oktadecylaminem (ODA). 

Prvotním cílem bylo zajištění vzorků bentonitů ze tří lokalit (Braňany – Černý vrch, 

Rokle a jižní svahy dolu Bílina) a výběr vzorku z nejvhodnější lokality pro následné 

experimenty. U jednotlivých vzorků bentonitů byla provedena vstupní analýza, která 

zahrnovala analýzu mineralogického složení, silikátovou analýzu a hodnocení pufrovitosti. 

U většiny vzorků z lokality Braňany – Černý vrch tvořil hlavní složku montmorillonit, 

výjimkou byl jeden vzorek, u něhož se ve větší míře vyskytoval kaolinit. Vzorky z lokality 

Rokle se odlišovaly od ostatních tím, že obsahovaly navíc vedle kaolinitu i muskovit. 

U vzorku z lokality jižních svahů dolu Bílina byl kaolinit zastoupen v největším množství. 

Hodnota bazální difrakce byla největší u vzorků z lokality Braňany – Černý vrch, ostatní 

vzorky vykazovaly hodnoty o něco nižší. 

Silikátová analýza potvrdila, že největší zastoupení u všech bentonitů měly oxidy 

křemíku, hliníku a železa. V menším množství byly zastoupeny oxidy titanu, hořčíku  

a vápníku. 

Testování pufrovací schopnosti bylo provedeno za účelem odhalení reakce materiálů 

při změně pH. Největší pufrační schopnost vůči kyselinám byla zaznamenána u třech vzorků 

z lokality Braňany – Černý vrch a rovněž vzorek z lokality dolu Bílina vykazoval vyšší 

hodnotu. Toto poukazuje na vyšší kationtovou výměnnou kapacitu, zejména se sorpcí 

dvojmocných bazických kationtů v sorpčním komplexu. Schopnost tlumit přísun bazických 

iontů nebyla u všech vzorků příliš odlišná, přesto dva vzorky z lokality Braňany – Černý 

vrch dosáhly vyšších hodnot, což opět naznačuje na vyšší sorpční schopnost. 

Bentonity z lokality Braňany – Černý vrch byly klasifikovány jako velmi vhodné 

pro hodnocení sorpčních vlastností a proto byl vybraný vzorek upraven a modifikován. 

Testovaný vzorek obsahoval montmorillonit, křemen, siderit, kalcit a anatas, dle zrnitosti 

byl rozdělen na dvě zrnitostní frakce <0,1 mm a 0,1–0,5 mm. U jemnozrnnější frakce došlo 

k natrifikaci 1 molárním roztokem NaCl. Interkalace oktadecylaminem (ODA) proběhla 

v různých hmotnostních poměrech u obou zrnitostních frakcí (konkrétně 100 g materiálu 

ku 75 g ODA a 100 g materiálu ku 100 g ODA pro jemnozrnnější frakci a 100 g materiálu 

ku 75 g ODA a 100 g materiálu ku 150 g ODA pro hrubozrnnější frakci). 

Po přípravě těchto modifikací byly provedeny testy sorpčních vlastností. Hodnota 

měrného povrchu u nemodifikovaných vzorků se pohybovala kolem 73 m2 g−1 a u vzorků 

upravených interkalací byla značně nižší, což potvrzuje, že ODA obsadila v montmorillonitu 



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 1132011 

mezivrstevní prostor a navázala se na jeho povrch. RTG difrakční záznamy také potvrdily 

navázání ODA do struktury montmorillonitu, jelikož došlo k posunu hodnoty bazální 

difrakce z 1,525 nm na přibližně 1,9 nm. 

Dalším cílem bylo modelování kinetiky adsorpce Pb2+ a Cu2+ z modelových roztoků 

na připravených vzorcích. Experimenty byly prováděny za konstantních podmínek (pH, 

teplota) za účelem zjištění času potřebného k ustavení adsorpční rovnováhy při počátečních 

koncentracích olova 2500 mg l−1 a mědi 1500 mg l−1. Pro oba kationty kovů došlo u všech 

vzorků modifikovaných ODA k ustavení adsorpční rovnováhy po 3 hodinách a u vzorku 

upraveného natrifikací bylo zapotřebí 5 hodin. Nejdelší čas pro ustavení adsorpční rovnováhy 

byl zaznamenán u nemodifikovaných vzorků, kdy pro Pb2+ bylo zapotřebí 7 hodin a pro 

Cu2+ 12 hodin (jemnozrnnější frakce) a 9 hodin (hrubozrnnější frakce), což může být 

způsobeno nehomogenním rozmístěním vazebných skupin ve vzorku. 

Vysoká hodnota maximální adsorpce udávající schopnost materiálu vázat příslušný 

kov a nízká hodnota rovnovážné koncentrace v modelových roztocích je signálem pro 

nalezení vhodného adsorpčního materiálu. Pokud adsorpční izoterma vykazuje ve svém 

počátku prudký nárůst a hodnota rovnovážné koncentrace je nízká, jedná se o velmi příznivý 

průběh adsorpce. 

V případě adsorpce olovnatých iontů lze z laboratorních experimentů konstatovat, 

že k největšímu odstranění Pb2+ z modelového roztoku došlo při použití jemnozrnnějšího 

vzorku modifikovaného oktadecylaminem v nižším hmotnostním poměru, kdy tato hodnota 

byla 87,00 %. Ostatní vzorky modifikované ODA dosáhly rovněž vyšších hodnot oproti 

vzorkům nemodifikovaným, což svědčí o zlepšení sorpčních vlastností, kdy byl vytvořen 

větší počet vazeb mezi strukturou materiálu a kationty kovu. Vzorek upravený natrifikací 

vykazoval jen nepatrně vyšší účinnost (63,40 %) než vzorek nemodifikovaný (61,21 %). 

Velikost zrn u nemodifikovaných vzorků měla vliv na adsorpci Pb2+. U jemnozrnnější frakce 

bylo dosaženo vyšší adsorpční účinnosti (61,21 %) než u frakce hrubozrnnější (53,03 %). 

U adsorpce měďnatých iontů bylo zaznamenáno, že k největšímu odstranění Cu2+ 

z modelového roztoku došlo při použití vzorků modifikovaných oktadecylaminem ve vyšším 

hmotnostním poměru, konkrétně u hrubozrnnější frakce 92,57 % a jemnozrnnější 85,94 %. 

Vzorek upravený natrifikací opět vykazoval jen nepatrně odlišnou hodnotu účinnosti 

(74,54 %) než vzorek nemodifikovaný (75,05 %). Velikost zrn u neupravených vzorků 

tentokrát neměla velký vliv na adsorpci Cu2+, kdy u jemnozrnnější frakce bylo dosaženo 

hodnoty 75,05 % a u hrubozrnnější 76,99 %. Modifikace ODA v nižším hmotnostním 

poměru nebyla pro adsorpci měďnatých iontů příliš účinná, jelikož její hodnoty byly nižší 

než pro vzorky nemodifikované. 
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Pro pochopení mechanismu adsorpce byly modelovány adsorpční izotermy. Na 

jejich vytvoření byly použity dva nejčastěji používané modely – Langmuirova adsorpční 

izoterma a Freunlichova adsorpční izoterma. Pro výpočet byly využity metody nelineární  

a lineární regrese, kterými byla vyhodnocena maximální adsorpce am a hodnoty koeficientů 

charakterizující sílu adsorpce b, k a n. 

Nejvyšší hodnota maximální adsorpce Pb2+ byla metodou nelineární regrese 

vypočítána pro hrubozrnnější vzorek modifikovaný ODA ve vyšším hmotnostním poměru 

(117,22 mg g−1). Vysokých hodnot dosáhly i ostatní vzorky modifikované ODA. Vzorek 

upravený natrifikací vykazoval hodnotu maximální adsorpce 76,99 mg g−1, což se jen 

nepatrně lišilo od vzorku neupraveného (72,68 mg g−1). Nejnižší hodnota byla stanovena 

u nemodifikovaného hrubozrnnějšího vzorku (62,03 mg g−1). 

Maximální adsorpce Cu2+ pro vzorky modifikované ODA v nižším hmotnostním 

poměru vykazovala vysokou hodnotu chyby, rovněž adsorpční izotermy měly velmi 

nepříznivý průběh, proto tyto vzorky nebylo možné zahrnout do konečného hodnocení. 

Vysoká hodnota maximální adsorpce Cu2+ byla vypočítána pro nemodifikovaný vzorek 

hrubozrnnější (70,86 mg g−1), to ovšem nebylo potvrzeno Freundlichovým koeficientem, 

kdy tento koeficient charakterizující maximální adsorpční kapacitu byl poměrně nízký. 

Ostatní vzorky modifikované ODA vykazovaly taktéž vyšších hodnot (62,62 mg g−1  

a 66,92 mg g−1). Hodnota maximální adsorpce vzorku modifikovaného natrifikací 

(50,23 mg g−1) se opět velmi nelišila od vzorku nemodifikovaného (50,44 mg g−1). 

Proces adsorpce olovnatých iontů byl pro dva vzorky nejvhodněji opsán izotermou 

dle Langmuira (konkrétně vzorek upravený natrifikací a hrubozrnnější vzorek modifikovaný 

ODA v nižším hmotnostním poměru), která platí obvykle pro chemisorpci či elektrostatickou 

adsorpci, kdy se tvoří pouze monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu a všechna 

místa na povrchu jsou rovnocenná. Freundlichova izoterma byla vhodnější pro ostatních 

pět vzorků, která obvykle popisuje fyzikální adsorpci a adsorpci na heterogenních površích 

s různými aktivními místy. 

Po vyhodnocení procesu adsorpce měďnatých iontů bylo vyvozeno, že třem vzorkům 

nejvíce vyhovovala Langmuirova izoterma (konkrétně vzorkům modifikovaným natrifikací 

a interkalací ODA ve vyšším hmotnostním poměru). Dvěma vzorkům více vyhovovala 

izoterma dle Freundlicha. Dva modifikované vzorky z důvodu chyby nebyly hodnoceny. 

Následujícím cílem bylo uskutečnění procesu desorpce olovnatých iontů, které bylo 

provedeno na třech vzorcích bentonitů z lokality Braňany – Černý vrch a třech vzorcích 

modifikovaných (natrifikací a interkalací ODA ve dvou různých hmotnostních poměrech) 

při zrnitosti <0,1 mm všech vzorků. Desorpce probíhala při hodnotě pH 3,53 zředěnou 

kyselinou octovou. 
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Porovnáním naadsorbovaného množství a množství obsahu Pb2+, které zůstalo 

navázáno na vzorcích, můžeme konstatovat, že pro počáteční koncentrace 502, 996, 1445, 

1911 a 2415 mg l−1 se kationt kovu nejvíce naadsorboval na nemodifikovaný vzorek 

z lokality Braňany – Černý vrch (složený z montmorillonitu, kaolinitu a kalcitu), u kterého 

došlo i k nejmenší desorpci Pb2+ (bylo zadrženo přibližně 99 %). 

Z modifikovaných vzorků se po vyhodnocení desorpce Pb2+ osvědčil pro nižší 

počáteční koncentrace vzorek upravený natrifikací (zůstalo navázáno přibližně 95 %) a pro 

vyšší počáteční koncentrace vzorek modifikovaný ODA ve vyšším hmotnostním poměru 

(bylo zadrženo přibližně 91 %). 

Pro výpočet adsorpčních a desorpčních parametrů byly modelovány Freundlichovy 

izotermy. Podíl Freundlichových parametrů po adsorpci a desorpci je mírou hystereze 

sorpčního procesu. Jelikož izotermy vzorků modifikovaných ODA měly velmi nepříznivý 

průběh, byly pro hodnocení hystereze sorpčního procesu použity pouze výsledky třech 

vzorků nemodifikovaných a vzorku upraveného natrifikací. Z experimentů bylo zjištěno, 

že velmi pevná a nevratná vazba olovnatých iontů se nacházela u vzorku natrifikovaného  

a rovněž u dvou vzorků nemodifikovaných. 

Po adsorpci a desorpci byla měřena hodnota pH roztoků. U vzorku s vysokou 

adsorpční kapacitou byla hodnota pH 5,42, což pozitivně ovlivnilo proces adsorpce. 

S navyšující se počáteční koncentrací Pb2+ v modelových roztocích docházelo po adsorpci 

k poklesu pH roztoků téměř u všech vzorků. Po desorpci došlo k opětovnému poklesu pH 

roztoků u většiny vzorků, což může být způsobeno uvolněním kationtu kovu ze vzorku, 

kdy se vzorek opět začíná stávat anexem. 

RTG difrakční analýza potvrdila, že po adsorpci a desorpci olova nedošlo ke změně 

původních fází ve vzorcích. Po daných procesech vznikly fáze jako je PbCO3, PbO2 nebo 

Pb(NO3)2, sloučeniny na bázi Pb-Al-Si-O a další sloučeniny vzniklé reakcí Pb(NO3)2 

s kationty vyskytujícími se v montmorillonitu. Po desorpci olova se objevil i C2H6O4Pb, 

který vznikl reakcí kyseliny octové a kationtu olova. 

Vzorek B1ODA1 byl po dvou letech znovu připraven stejným způsobem. 

Vyhodnocením difrakčních záznamů bylo zjištěno, že se jedná o časově nestabilní materiál, 

došlo k degradaci materiálu, ovšem mezivrstevní vzdálenost se po uplynulé době výrazně 

nezměnila. 

Závěrem, na základě výše uvedených výsledků je možné konstatovat, že velmi 

vhodným adsorbentem olovnatých iontů je vzorek modifikovaný ODA v hmotnostním 

poměru 1:1, jelikož i po desorpci byla poměrně vysoká hodnota zadrženého množství 
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kationtu kovu. Pro adsorpci měďnatých iontů se nejvíce osvědčil hrubozrnnější vzorek 

modifikovaný ODA ve vyšším hmotnostním poměru. 

Přínosem předložené doktorské disertační práce jsou realizované procesy adsorpce 

a desorpce využitím přírodní suroviny jako adsorbentu těžkých kovů, uskutečnění modifikace 

daného materiálu a v neposlední řadě vyhodnocení odolnosti struktury modifikovaného 

materiálu vůči stárnutí. 

Budoucí výzkum v této oblasti je možné zaměřit na využití dalších sloučenin pro 

interkalaci a modifikaci struktury, provedení více adsorpčních a desorpčních cyklů, použití 

jiných chemických sloučenin pro desorpci a tím zajištění potřebné hodnoty pH, případně 

využití tohoto adsorbentu v praxi při čištění průmyslových odpadních vod. 
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PŘÍLOHA A 

Tlumící (pufrovací) schopnost půd 

Půdy se vyznačují schopností tlumit výkyvy pH směrem do kyselé i alkalické oblasti. 

Stanovení ústojnosti (pufrovitosti) půdního vzorku 

Princip metody: K jednotlivým navážkám stejného půdního vzorku se přidává 

vzrůstající množství HCl (do jedné řady) a vzrůstající množství NaOH do druhé řady. 

Naměřené hodnoty pH jednotlivých vzorků vyneseme do příslušného grafu proti ml NaOH 

nebo HCl. Totéž provedeme i se vzorky čistého písku jako standardu. Plocha uzavřená mezi 

křivkou pH půdního vzorku a písku udává hodnotu půdní ústojnosti (v cm2). 

Pracovní postup: Do 34 baněk odvážíme po 10 g jemnozemě (písku) a k jednotlivým 

vzorkům přidáme stanovená množství HCl a CaCl2, nebo NaOH a CaCl2 podle přiložené 

tabulky: 

Půdní vzorek 
Přidáno pH Přidáno pH Číslo 

baňky 
Navážka 
půdního 
vzorku 

g 

0,1M- 
-HCl 

ml 

1,0M- 
-CaCl2 

ml 

Číslo 
baňky 

Navážka 
půdního 
vzorku 

g 

0,1M- 
-NaOH 

ml 

1,0M-  
-CaCl2 

ml 
1 10 0,5 24,5 10 10 0,5 24,5 
2 10 1,0 24,0 11 10 1,0 24,0 
3 10 1,5 23,5 12 10 1,5 23,5 
4 10 2,0 23,0 13 10 2,0 23,0 
5 10 3,0 22,0 14 10 3,0 22,0 
6 10 5,0 20,0 15 10 5,0 20,0 
7 10 7,0 18,0 16 10 7,0 18,0 
8 10 10,0 15,0 17 10 10,0 15,0 
9 10 – 25,0     

Vzorek písku 
18 10 0,5 24,5 27 10 0,5 24,5 
19 10 1,0 24,0 28 10 1,0 24,0 
20 10 1,5 23,5 29 10 1,5 23,5 
21 10 2,0 23,0 30 10 2,0 23,0 
22 10 3,0 22,0 31 10 3,0 22,0 
23 10 5,0 20,0 32 10 5,0 20,0 
24 10 7,0 18,0 33 10 7,0 18,0 
25 10 10,0 15,0 34 10 10,0 15,0 
26 10 – 25,0     



Lenka Fusová: Využití bentonitů a jejich modifikací pro adsorpci a desorpci vybraných 

těžkých kovů z modelových roztoků 

 1262011 

PŘÍLOHA B 

Metodika stanovení jodového čísla 

Příprava roztoků 

Koncentraci roztoků jodu a thiosíranu zvolíme podle adsorpčních vlastností. Pro 

dobře adsorbující vzorky s jodovým číslem kolem: 

1) 700 mg g−1 minimálně 0,0236 mol l−1 pro jodový roztok a 0,0395 mol l−1 pro thiosíran, 

2) 40–120 mg g−1 5krát zředěnější, 

3) 3 mg g−1 50krát zředěnější. 

Roztoky jodu a thiosíranu připravujeme vždy čerstvé, roztok škrobu stačí podle potřeby. 

Roztok jodu (c = 0,0236 mol l−1) 

 g na 1000 ml g na 500 ml g na 250 ml g na 100 ml 
KI 57 28,5 14,25 5,7 
I2 6 3 1,5 0,6 

Počet stanovení 40 20 10 4 

 

Jod rozetřeme na co nejjemnější prášek v třecí misce. Navážíme přesně 6 g 

resublimovaného jodu. 57 g KI rozpustíme v menším množství destilované vody v 1000 ml 

odměrné baňce. Po přidání a rozpuštění jodu doplníme po rysku. Koncentraci takto 

připraveného roztoku jodu si ověříme při slepém pokusu, zpětnou titrací na thiosíran. 

Titrujeme 20 ml čistého jodového roztoku s přídavkem 5 ml škrobového roztoku a koncentraci 

nově připraveného jodového roztoku vypočítáme ze vztahu: 

322

322322322

2 OSNa
4OSNaOSNaOSNa

I 10875,9
202

0395,0

2
V

V

V

Vc
c ⋅⋅=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
= −

Θ

 (B-1) 

kde 
322 OSNac  je koncentrace roztoku thiosíranu (0,0395 mol l−1), 

322 OSNaV  objem roztoku 

thiosíranu spotřebovaného při titraci připraveného roztoku jodu (odpovídá V3 v rovnici (B-2)) 

(ml), ΘV  objem titrovaného roztoku jodu (20 ml). 

Roztok thiosíranu sodného (c = 0,0395 mol l−1) 

 g na 1000 ml g na 500 ml g na 250 ml g na 100 ml 
Na2S2O3 6,2449 3,12245 1,56123 0,62449 

Na2S2O3.5H2O 9,8021 4,90105 2,450525 0,98021 
Pentanol (ml) 5 2,5 1,25 0,5 

Max. počet stanovení 40 20 10 4 
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Přesně 6,2449 g Na2S2O3 rozpustíme v 1000 ml odměrné baňce v přibližně 500 ml 

destilované vody. Přidáme 5 ml 1-pentanolu a doplníme po rysku. Roztok není třeba 

standardizovat. 

Roztok škrobu 

 g na 1000 ml g na 500 ml 
Škrob 2,5 1,25 

Počet stanovení 200 100 

 

Do 25 ml vody přidáme 2,5 g škrobu. Vzniklou suspenzi pak za míchání převedeme 

do 1000 ml vroucí vody. 

Postup práce 

Postačující množství asi 1 g vzorku upravíme rozdrcením a přesetím na částice pod 

0,15 mm. (Vzorek necháme vysušit v sušárně jednu hodinu při 105 °C a následně jej 

vytemperujeme v exsikátoru.) Na analytických vahách navážíme asi 0,2 g vzorku přesně. 

U vzorku se špatnými adsorpčními vlastnostmi navážku zvýšíme tak, aby byla adsorpce 

měřitelná. Navážku vsypeme do suché Erlenmayerovy baňky o objemu 250 (100) ml, ke 

vzorku napipetujeme 25 ml jodového roztoku, baňku uzavřeme gumovou zátkou a umístíme 

do mechanické horizontální třepačky k mírnému promíchávání. (Jelikož třepačka není 

k dispozici, třepeme baňku v rukách přibližně 3–5 minut.) Po promíchání tuhou fázi 

odstředíme (1–3 minuty na odstředivce). Po odstředění tuhé fáze odpipetujeme 20 ml čirého 

roztoku nad vzorkem do titrační baňky s 5 ml škrobového roztoku. Tento roztok titrujeme 

roztokem thiosíranu sodného do vymizení modrého zabarvení. Spotřebu thiosíranu sodného 

odečítáme s přesností 0,05 ml. 

Provedeme slepý pokus, který je shodný s postupem kontroly koncentrace 

připraveného roztoku jodu. Všechna měření provádíme třikrát. 

Podle rovnice (B-2) se vypočte jodové číslo I (mg g−1). 

( )

mV

McVVV
I

⋅

⋅⋅−⋅
=

3

I231 2  (B-2) 

kde V1 je objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s navážkou vzorku (25 ml), V2 objem 

roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci roztoku jodu, který byl v aktivaci 

s navážkou (ml), V3 objem roztoku thiosíranu spotřebovaného při slepém pokusu (ml), 
2Ic  

látková koncentrace roztoku jodu (mol l−1), m navážka suchého vzorku (g), M molární 

hmotnost jodu (253,809 g mol−1). 
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PŘÍLOHA C 

Výsledky RTG difrakční analýzy původních vzorků bentonitů 

Tabulka C-1. Výsledky XRD analýzy bentonitů (výsledky jsou prezentovány včetně odhadu náhodné chyby 

obsahu jednotlivých fází při pravděpodobnosti >99 %, tj. trojnásobek směrodatné odchylky) 

Označení vzorku Složka Množství složky a náhodná chyba 
% 

CV1 
Amorfní složka 

Anatas 
Siderit 

95,21 ± 2,19 
3,80 ± 1,20 
0,99 ± 1,62 

CV2 

Amorfní složka 
Anatas 

Kaolinit 
Křemen 

62,90 ± 7,50 
3,39 ± 1,38 

27,10 ± 6,30 
6,56 ± 1,92 

CV3 

Amorfní složka 
Anatas 
Kalcit 

Křemen 
Siderit 

85,90 ± 4,50 
1,91 ± 1,11 
1,41 ± 1,86 
8,33 ± 1,98 
2,49 ± 2,22 

CV4 

Amorfní složka 
Anatas 
Goethit 
Hematit 
Kaolinit 
Ortoklas 

0,00 ± 17,40 
3,95 ± 1,14 

25,10 ± 9,00 
9,57 ± 2,10 

67,50 ± 12,00 
2,61 ± 1,50 

CV5 
Amorfní složka 

Kalcit 
Kaolinit 

66,50 ± 8,10 
7,90 ± 3,30 

25,60 ± 6,60 

R6 

Amorfní složka 
Anatas 

Kaolinit 
Křemen 

Muskovit 

48,70 ± 12,60 
2,95 ± 1,47 

21,70 ± 7,20 
5,50 ± 2,25 

21,20 ± 7,50 

R7 
Amorfní složka 

Kaolinit 
Muskovit 

61,40 ± 10,20 
24,70 ± 6,30 
14,00 ± 8,10 

B8 

Amorfní složka 
Anatas 

Kaolinit 
Křemen 

8,20 ± 13,50 
3,00 ± 0,99 

86,60 ± 13,50 
2,21 ± 1,02 
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PŘÍLOHA D 

Hodnoty pH pro vyhodnocení pufrovitosti daných materiálů 

Tabulka D-1. Hodnoty pH jednotlivých vzorků bentonitů a písku jako standardu 

pH  
Písek CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 R6 R7 B8 

10,0 1,47 6,16 3,48 5,88 2,25 5,88 2,46 3,34 3,97 
7,0 1,52 6,22 3,93 5,95 3,10 5,95 2,94 4,10 4,58 
5,0 1,69 6,36 4,51 6,15 3,86 6,12 3,52 4,58 5,05 
3,0 1,93 6,49 5,02 6,36 4,99 6,32 4,20 5,19 5,46 
2,0 2,18 6,60 5,33 6,56 5,59 6,39 4,48 5,53 5,77 
1,5 2,59 6,66 5,43 6,66 5,84 6,49 4,89 5,78 5,90 
1,0 2,90 6,73 5,60 6,83 6,25 6,66 5,31 5,98 6,07 P

ři
dá

no
 H

C
l 

m
l 

0,5 3,83 6,80 5,71 6,97 6,63 6,89 5,74 6,08 6,35 
 0,0 8,07 6,87 5,95 7,04 7,00 6,97 5,88 6,35 6,49 

0,5 9,06 7,00 6,19 7,35 7,42 7,35 6,42 6,83 6,87 
1,0 9,89 7,11 6,46 7,62 7,69 7,69 7,04 7,14 7,24 
1,5 10,20 7,21 6,80 7,82 7,86 8,03 7,48 7,38 7,52 
2,0 10,50 7,31 7,05 8,04 8,10 8,17 7,80 7,59 7,76 
3,0 10,78 7,53 7,38 8,30 8,41 8,37 8,16 7,86 8,13 
5,0 11,19 7,89 7,86 8,57 8,75 8,68 8,61 8,27 8,54 
7,0 11,49 8,13 8,17 8,78 9,06 8,92 8,92 8,61 8,85 P

ři
dá

no
 N

aO
H

 
m

l 

10,0 11,77 8,44 8,58 9,05 9,61 9,17 9,22 8,86 9,23 
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PŘÍLOHA E 

Hodnoty pro vyhodnocení zrnitostní analýzy 

Tabulka E-1. Hodnoty pro vyhodnocení zrnitostní analýzy daného vzorku bentonitu 

Zrnitostní 
frakce 

mm 

Hmotnostní 
frakce 

g 

Procentuální 
zastoupení 

% 

Výnos 
podsítného 

% 

Výnos 
nadsítného 

% 
>1 125,56 5,46 94,54 5,46 

1–0,5 532,45 23,15 71,39 28,61 
0,5–0,2 849,23 36,92 34,48 65,52 
0,2–0,1 407,62 17,72 16,75 83,25 

0,1–0,071 87,85 3,82 12,94 87,06 
0,071–0,063 112,4 4,89 8,05 91,95 
0,063–0,05 62,82 2,73 5,32 94,68 
0,05–0,045 40,29 1,75 3,57 96,43 

<0,045 82,05 3,57 0,00 100,00 
celkem 2300,27 100,00   
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PŘÍLOHA F 

Hodnoty pro vyhodnocení jodového čísla 

Tabulka F-1. Jodová čísla stanovená pro původní i modifikované vzorky bentonitu 

Označení vzorku V1 

ml 

V2 

ml 

V3 

ml 

cI2 

mol l−1
 

M 

g mol−1
 

m 

g 

I 

mg g−1
 

ØI 
mg g−1 

25,00 23,83 25,22 0,025 253,809 0,216 40,48 
B1 

25,00 23,89 25,22 0,025 253,809 0,210 39,84 
40,16 

25,00 23,92 25,22 0,025 253,809 0,213 38,39 
B1Na 

25,00 23,61 25,22 0,025 253,809 0,215 47,10 
42,75 

25,00 16,75 25,22 0,025 253,809 0,213 250,12 
B1ODA0.75 

25,00 16,75 25,22 0,025 253,809 0,213 250,12 
250,12 

25,00 13,46 25,22 0,025 253,809 0,208 355,62 
B1ODA1 

25,00 12,14 25,22 0,025 253,809 0,209 393,64 
374,63 

25,00 22,82 25,22 0,025 253,809 0,203 74,36 
B5 

25,00 22,91 25,22 0,025 253,809 0,204 71,22 
72,79 

25,00 14,75 25,22 0,025 253,809 0,247 266,62 
B5ODA0.75 

25,00 16,75 25,22 0,025 253,809 0,203 262,44 
264,53 

25,00 17,68 25,22 0,025 253,809 0,204 232,48 
B5ODA1.5 

25,00 15,98 25,22 0,025 253,809 0,237 245,23 
238,86 

Pozn.: V1 – objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s navážkou vzorku, V2 – objem roztoku thiosíranu sodného 
spotřebovaného při titraci roztoku jodu, který byl v aktivaci s navážkou, V3 – objem roztoku thiosíranu spotřebovaného 
při slepém pokusu, cI2 – látková koncentrace roztoku jodu, M – molární hmotnost jodu, m – navážka suchého vzorku, 

I – jodové číslo, ØI – aritmetický průměr hodnot jodového čísla 
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PŘÍLOHA G 

Hodnocení kinetiky adsorpce Pb2+ a Cu2+ z modelových roztoků 

Tabulka G-1. Hodnoty účinnosti adsorpce, adsorpční kapacity a obsahu Pb2+ v závislosti na čase pro 

jednotlivé vzorky při vstupní koncentraci olova 2500,0 mg l−1 a navážce vzorku 1,000 g 

Označení vzorku t 

h 
cr 

mg l−1 
E 

% 
O 

% 
a 

mg g−1 
0 2500,0 0,00 100,00 0,00 
1 1897,0 24,12 75,88 30,15 
3 1254,0 49,84 50,16 62,30 
5 1024,0 59,04 40,96 73,80 
7 969,8 61,21 38,79 76,51 
9 969,8 61,21 38,79 76,51 

12 969,8 61,21 38,79 76,51 

B1 

24 969,8 61,21 38,79 76,51 
0 2500,0 0,00 100,00 0,00 
1 1825,0 27,00 73,00 33,75 
3 1198,0 52,08 47,92 65,10 
5 915,0 63,40 36,60 79,25 
7 915,0 63,40 36,60 79,25 
9 915,0 63,40 36,60 79,25 

12 915,0 63,40 36,60 79,25 

B1Na 

24 915,0 63,40 36,60 79,25 
0 2500,0 0,00 100,00 0,00 
1 987,0 60,52 39,48 75,65 
3 325,0 87,00 13,00 108,75 
5 325,0 87,00 13,00 108,75 
7 325,0 87,00 13,00 108,75 
9 325,0 87,00 13,00 108,75 

12 325,0 87,00 13,00 108,75 

B1ODA0.75 

24 325,0 87,00 13,00 108,75 
0 2500,0 0,00 100,00 0,00 
1 1234,0 50,64 49,36 63,30 
3 688,3 72,47 27,53 90,59 
5 688,3 72,47 27,53 90,59 
7 688,3 72,47 27,53 90,59 
9 688,3 72,47 27,53 90,59 

12 688,3 72,47 27,53 90,59 

B1ODA1 

24 688,3 72,47 27,53 90,59 
0 2500,0 0,00 100,00 0,00 
1 1872,0 25,12 74,88 31,40 
3 1654,0 33,84 66,16 42,30 
5 1232,0 50,72 49,28 63,40 
7 1174,2 53,03 46,97 66,29 
9 1174,2 53,03 46,97 66,29 

12 1174,2 53,03 46,97 66,29 

B5 

24 1174,2 53,03 46,97 66,29 
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Tabulka G-1. Pokračování 

Označení vzorku t 

h 
cr 

mg l−1 
E 

% 
O 

% 
a 

mg g−1 
0 2500,0 0,00 100,00 0,00 
1 1245,0 50,20 49,80 62,75 
3 887,2 64,51 35,49 80,64 
5 887,2 64,51 35,49 80,64 
7 887,2 64,51 35,49 80,64 
9 887,2 64,51 35,49 80,64 

12 887,2 64,51 35,49 80,64 

B5ODA0.75 

24 887,2 64,51 35,49 80,64 
0 2500,0 0,00 100,00 0,00 
1 1024,0 59,04 40,96 73,80 
3 484,5 80,62 19,38 100,78 
5 484,5 80,62 19,38 100,78 
7 484,5 80,62 19,38 100,78 
9 484,5 80,62 19,38 100,78 

12 484,5 80,62 19,38 100,78 

B5ODA1.5 

24 484,5 80,62 19,38 100,78 

Pozn.: t – čas, cr – rovnovážná koncentrace, E – účinnost adsorpce, O – obsah Pb2+ v roztoku, a – adsorpční kapacita 

 

Tabulka G-2. Hodnoty účinnosti adsorpce, adsorpční kapacity a obsahu Cu2+ v závislosti na čase pro 

jednotlivé vzorky při vstupní koncentraci mědi 1500,0 mg l−1 a navážce vzorku 1,000 g 

Označení vzorku t 

h 
cr 

mg l−1 
E 

% 
O 

% 
a 

mg g−1 
0 1500,0 0,00 100,00 0,00 
1 1325,0 11,67 88,33 8,75 
3 1211,0 19,27 80,73 14,45 
5 925,0 38,33 61,67 28,75 
7 824,0 45,07 54,93 33,80 
9 524,0 65,07 34,93 48,80 

12 374,2 75,05 24,95 56,29 

B1 

24 374,2 75,05 24,95 56,29 
0 1500,0 0,00 100,00 0,00 
1 954,0 36,40 63,60 27,30 
3 678,0 54,80 45,20 41,10 
5 381,9 74,54 25,46 55,91 
7 381,8 74,55 25,45 55,91 
9 381,9 74,54 25,46 55,91 

12 381,7 74,55 25,45 55,92 

B1Na 

24 381,9 74,54 25,46 55,91 
0 1500,0 0,00 100,00 0,00 
1 952,0 36,53 63,47 27,40 
3 724,4 51,71 48,29 38,78 
5 724,3 51,71 48,29 38,79 
7 724,4 51,71 48,29 38,78 
9 724,6 51,69 48,31 38,77 

12 724,4 51,71 48,29 38,78 

B1ODA0.75 

24 724,4 51,71 48,29 38,78 
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Tabulka G-2. Pokračování 

Označení vzorku t 

h 
cr 

mg l−1 
E 

% 
O 

% 
a 

mg g−1 
0 1500,0 0,00 100,00 0,00 
1 452,0 69,87 30,13 52,40 
3 210,9 85,94 14,06 64,46 
5 210,4 85,97 14,03 64,48 
7 210,9 85,94 14,06 64,46 
9 210,3 85,98 14,02 64,49 

12 210,9 85,94 14,06 64,46 

B1ODA1 

24 210,9 85,94 14,06 64,46 
0 1500,0 0,00 100,00 0,00 
1 1225,0 18,33 81,67 13,75 
3 1111,0 25,93 74,07 19,45 
5 725,0 51,67 48,33 38,75 
7 624,0 58,40 41,60 43,80 
9 345,2 76,99 23,01 57,74 

12 345,2 76,99 23,01 57,74 

B5 

24 345,2 76,99 23,01 57,74 
0 1500,0 0,00 100,00 0,00 
1 985,0 34,33 65,67 25,75 
3 812,1 45,86 54,14 34,40 
5 812,3 45,85 54,15 34,39 
7 812,1 45,86 54,14 34,40 
9 812,1 45,86 54,14 34,40 

12 812,5 45,83 54,17 34,38 

B5ODA0.75 

24 812,1 45,86 54,14 34,40 
0 1500,0 0,00 100,00 0,00 
1 354,0 76,40 23,60 57,30 
3 111,9 92,54 7,46 69,41 
5 111,9 92,54 7,46 69,41 
7 111,9 92,54 7,46 69,41 
9 111,7 92,55 7,45 69,42 

12 111,9 92,54 7,46 69,41 

B5ODA1.5 

24 111,4 92,57 7,43 69,43 

Pozn.: t – čas,  cr – rovnovážná koncentrace, E – účinnost adsorpce, O – obsah Cu2+ v roztoku, a – adsorpční kapacita 
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PŘÍLOHA H 

Hodnoty pro modelování adsorpčních izoterem 

Tabulka H-1. Hodnoty pro modelování adsorpčních izoterem pro adsorpci olova na jednotlivých vzorcích 

při teplotě (25±0,1) °C 

Označení vzorku m 

g 
pH0 

– 
pHr 

– 
c0 

mg l−1 
cr 

mg l−1 
Øcr 

mg l−1 
a 

mg g−1 
Øa 

mg g−1 
1a 1,000 4,57 6,69 505,2 0,0 25,26 
1b 1,000 4,59 6,54 500,4 0,1 

0,05 
25,02 

25,14 

2a 1,000 4,86 5,72 991,9 14,6 48,87 
2b 1,000 4,89 5,68 992,1 14,6 

14,6 
48,88 

48,88 

3a 1,000 4,88 5,47 1645,2 324,9 66,02 
3b 1,000 4,87 5,49 1649,2 325,1 

325,0 
66,21 

66,12 

4a 1,000 4,89 5,32 1959,2 502,4 72,84 
4b 1,000 4,87 5,34 1958,4 502,9 

502,65 
72,78 

72,81 

5a 1,000 4,88 5,14 2494,2 969,2 76,25 

B1 

5b 1,000 4,89 5,09 2494,5 969,8 
969,5 

76,24 
76,25 

1a 1,000 4,57 7,45 505,2 0,11 25,25 
1b 1,000 4,59 7,49 500,4 0,09 

0,1 
25,02 

25,14 

2a 1,000 4,86 6,92 991,9 0,49 49,57 
2b 1,000 4,89 6,95 992,1 0,45 

0,47 
49,58 

49,58 

3a 1,000 4,88 7,12 1645,2 170,2 73,75 
3b 1,000 4,87 7,14 1649,2 171,0 

170,6 
73,91 

73,83 

4a 1,000 4,89 7,17 1959,2 411,8 77,37 
4b 1,000 4,87 7,16 1958,4 411,3 

411,55 
77,36 

77,37 

5a 1,000 4,88 7,15 2494,2 863,0 81,56 

B1Na 

5b 1,000 4,89 7,17 2494,5 915,0 
889,0 

78,98 
80,27 

1a 1,000 4,57 5,16 505,2 0,1 25,26 
1b 1,000 4,59 5,18 500,4 0,2 

0,15 
25,01 

25,14 

2a 1,000 4,86 5,28 991,9 14,7 48,86 
2b 1,000 4,89 5,30 992,1 15,0 

14,85 
48,86 

48,86 

3a 1,000 4,88 4,48 1645,2 170,1 73,76 
3b 1,000 4,87 4,50 1649,2 170,2 

170,15 
73,95 

73,86 

4a 1,000 4,89 4,23 1959,2 203,4 87,79 
4b 1,000 4,87 4,25 1958,4 203,5 

203,45 
87,75 

87,77 

5a 1,000 4,88 4,24 2494,2 324,0 108,51 

B1ODA0.75 

5b 1,001 4,89 4,26 2494,5 325,0 
324,5 

108,37 
108,44 

1a 1,000 4,57 5,52 505,2 0,05 25,26 
1b 1,001 4,59 5,48 500,4 0,01 

0,03 
24,99 

25,13 

2a 1,000 4,86 5,12 991,9 0,82 49,55 
2b 1,000 4,89 5,13 992,1 0,80 

0,81 
49,57 

49,56 

3a 1,000 4,88 4,77 1645,2 170,9 73,72 
3b 1,000 4,87 4,76 1649,2 171,8 

171,35 
73,87 

73,80 

4a 1,001 4,89 4,58 1959,2 248,2 85,46 
4b 1,000 4,87 4,52 1958,4 247,7 

247,95 
85,54 

85,50 

5a 1,001 4,88 4,46 2494,2 656,3 91,80 

B1ODA1 

5b 1,000 4,89 4,44 2494,5 688,3 
672,3 

90,31 
91,06 
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Tabulka H-1. Pokračování 

Označení vzorku m 

g 
pH0 

– 
pHr 

– 
c0 

mg l−1 
cr 

mg l−1 
Øcr 

mg l−1 
a 

mg g−1 
Øa 

mg g−1 
1a 1,000 4,57 6,52 505,2 4,9 25,02 
1b 1,000 4,59 6,49 500,4 4,8 

4,85 
24,78 

24,90 

2a 1,001 4,86 5,74 991,9 107,1 44,20 
2b 1,000 4,89 5,68 992,1 107,5 

107,3 
44,23 

44,22 

3a 1,000 4,88 5,32 1645,2 394,0 62,56 
3b 1,000 4,87 5,37 1649,2 393,2 

393,6 
62,80 

62,68 

4a 1,000 4,89 5,43 1959,2 648,5 65,54 
4b 1,001 4,87 5,42 1958,4 649,2 

648,85 
65,39 

65,47 

5a 1,000 4,88 4,90 2494,2 1176,2 65,90 

B5 

5b 1,000 4,89 4,60 2494,5 1174,2 
1175,2 

66,02 
65,96 

1a 1,000 4,57 5,49 505,2 44,5 23,04 
1b 1,001 4,59 5,45 500,4 44,7 

44,6 
22,76 

22,90 

2a 1,000 4,86 5,09 991,9 97,2 44,74 
2b 1,001 4,89 5,10 992,1 97,1 

97,15 
44,71 

44,73 

3a 1,000 4,88 4,74 1645,2 198,5 72,34 
3b 1,000 4,87 4,73 1649,2 197,4 

197,95 
72,59 

72,47 

4a 1,000 4,89 4,55 1959,2 410,4 77,44 
4b 1,001 4,87 4,49 1958,4 407,2 

408,8 
77,48 

77,46 

5a 1,000 4,88 4,43 2494,2 885,5 80,44 

B5ODA0.75 

5b 1,000 4,89 4,41 2494,5 887,2 
886,35 

80,37 
80,41 

1a 1,000 4,57 5,57 505,2 0,30 25,25 
1b 1,000 4,59 5,53 500,4 0,35 

0,325 
25,00 

25,13 

2a 1,001 4,86 5,17 991,9 62,1 46,44 
2b 1,001 4,89 5,18 992,1 62,4 

62,25 
46,44 

46,44 

3a 1,001 4,88 4,82 1645,2 103,2 77,02 
3b 1,001 4,87 4,81 1649,2 103,4 

103,3 
77,21 

77,12 

4a 1,001 4,89 4,63 1959,2 213,3 87,21 
4b 1,001 4,87 4,57 1958,4 212,3 

212,8 
87,22 

87,22 

5a 1,001 4,88 4,51 2494,2 483,4 100,44 

B5ODA1.5 

5b 1,000 4,89 4,49 2494,5 484,5 
483,95 

100,50 
100,47 

Pozn.: m – navážka vzorku, pH0 – hodnota pH na vstupu, pHr – hodnota pH po ustavení adsorpční rovnováhy, 
c0 – počáteční koncentrace, cr – koncentrace olova v modelovém roztoku po ustavení adsorpční rovnováhy, 

Øcr – průměrná hodnota koncentrace olova v modelovém roztoku po ustavení adsorpční rovnováhy, 
a – adsorpce olova pro daný modelovaný bod adsorpční izotermy, Øa – průměrná hodnota adsorpce olova 

pro daný modelovaný bod adsorpční izotermy 
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Tabulka H-2. Hodnoty pro modelování adsorpčních izoterem pro adsorpci mědi na jednotlivých vzorcích 

při  teplotě (25±0,1) °C 

Označení vzorku m 

g 
pH0 

– 
pHr 

– 
c0 

mg l−1 
cr 

mg l−1 
Øcr 

mg l−1 
a 

mg g−1 
Øa 

mg g−1 
1a 1,000 4,82 6,63 283,4 0,2 14,16 
1b 1,000 4,82 6,65 283,4 0,4 

0,3 
14,15 

14,16 

2a 1,000 4,71 6,65 601,4 0,6 30,04 
2b 1,000 4,72 6,68 600,8 0,4 

0,5 
30,02 

30,03 

3a 1,000 4,52 6,49 949,3 101,7 42,38 
3b 1,000 4,52 6,49 937,9 101,5 

101,6 
41,82 

42,10 

4a 1,000 4,32 6,47 1200,0 162,1 51,90 
4b 1,000 4,32 6,47 1200,0 164,1 

163,1 
51,80 

51,85 

5a 1,000 4,12 6,48 1500,0 372,1 56,40 

B1 

5b 1,000 4,10 6,47 1500,0 374,2 
373,15 

56,29 
56,35 

1a 1,000 4,82 7,62 283,4 0,232 14,16 
1b 1,000 4,82 7,51 283,4 0,230 

0,231 
14,16 

14,16 

2a 1,000 4,71 6,66 601,4 0,926 30,02 
2b 1,000 4,72 6,28 600,8 0,524 

0,725 
30,01 

30,02 

3a 1,000 4,52 5,31 949,3 110,82 41,92 
3b 1,000 4,52 5,27 937,9 110,42 

110,62 
41,37 

41,65 

4a 1,000 4,32 5,11 1200,0 152,40 52,38 
4b 1,000 4,32 5,11 1200,0 153,10 

152,75 
52,35 

52,37 

5a 1,000 4,12 5,11 1500,0 382,4 55,88 

B1Na 

5b 1,000 4,10 5,11 1500,0 381,9 
382,15 

55,91 
55,90 

1a 1,000 4,82 5,06 283,4 197,7 4,29 
1b 1,000 4,82 5,29 283,4 193,9 

195,8 
4,48 

4,39 

2a 1,000 4,71 4,88 601,4 326,2 13,76 
2b 1,000 4,72 4,90 600,8 329,3 

327,75 
13,58 

13,67 

3a 1,000 4,52 4,92 949,3 424,2 26,26 
3b 1,000 4,52 4,90 937,9 423,8 

424,0 
25,71 

25,99 

4a 1,000 4,32 4,70 1200,0 552,1 32,40 
4b 1,000 4,32 4,70 1200,0 552,4 

552,25 
32,38 

32,39 

5a 1,000 4,12 4,65 1500,0 725,4 38,73 

B1ODA0.75 

5b 1,001 4,10 4,65 1500,0 724,4 
724,9 

38,74 
38,74 

1a 1,000 4,82 8,09 283,4 0,012 14,17 
1b 1,001 4,82 7,88 283,4 0,016 

0,014 
14,16 

14,17 

2a 1,000 4,71 7,36 601,4 0,083 30,07 
2b 1,000 4,72 7,37 600,8 0,111 

0,097 
30,03 

30,05 

3a 1,000 4,52 7,29 949,3 0,152 47,46 
3b 1,000 4,52 7,28 937,9 0,156 

0,154 
46,89 

47,18 

4a 1,001 4,32 7,18 1200,0 5,2 59,68 
4b 1,000 4,32 7,18 1200,0 5,1 

5,15 
59,75 

59,72 

5a 1,001 4,12 7,12 1500,0 211,1 64,38 

B1ODA1 

5b 1,000 4,10 7,12 1500,0 210,9 
211,0 

64,46 
64,42 
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Tabulka H-2. Pokračování 

Označení vzorku m 

g 
pH0 

– 
pHr 

– 
c0 

mg l−1 
cr 

mg l−1 
Øcr 

mg l−1 
a 

mg g−1 
Øa 

mg g−1 
1a 1,000 4,82 6,76 283,4 0,280 14,16 
1b 1,000 4,82 6,73 283,4 0,272 

0,276 
14,16 

14,16 

2a 1,001 4,71 5,88 601,4 53,28 27,38 
2b 1,000 4,72 5,84 600,8 52,52 

52,9 
27,41 

27,40 

3a 1,000 4,52 5,42 949,3 177,74 38,58 
3b 1,000 4,52 5,43 937,9 172,16 

174,95 
38,29 

38,44 

4a 1,000 4,32 5,23 1200,0 224,5 48,78 
4b 1,001 4,32 5,21 1200,0 223,9 

224,2 
48,76 

48,77 

5a 1,000 4,12 5,17 1500,0 345,2 57,74 

B5 

5b 1,000 4,10 5,18 1500,0 345,2 
345,2 

57,74 
57,74 

1a 1,000 4,82 5,00 283,4 209,66 3,69 
1b 1,001 4,82 4,97 283,4 208,38 

209,02 
3,75 

3,72 

2a 1,000 4,71 4,84 601,4 370,22 11,56 
2b 1,001 4,72 4,83 600,8 373,48 

371,85 
11,35 

11,46 

3a 1,000 4,52 4,83 949,3 444,2 25,26 
3b 1,000 4,52 4,98 937,9 435,0 

439,6 
25,15 

25,21 

4a 1,000 4,32 4,98 1200,0 632,1 28,40 
4b 1,001 4,32 4,97 1200,0 631,9 

632,0 
28,38 

28,39 

5a 1,000 4,12 4,96 1500,0 811,1 34,45 

B5ODA0.75 

5b 1,000 4,10 4,96 1500,0 812,1 
811,6 

34,40 
34,43 

1a 1,000 4,82 8,37 283,4 0,060 14,17 
1b 1,000 4,82 8,09 283,4 0,042 

0,051 
14,17 

14,17 

2a 1,001 4,71 7,40 601,4 0,122 30,03 
2b 1,001 4,72 7,32 600,8 0,121 

0,1215 
30,00 

30,02 

3a 1,001 4,52 7,03 949,3 0,21 47,41 
3b 1,001 4,52 7,02 937,9 0,22 

0,215 
46,84 

47,13 

4a 1,001 4,32 6,95 1200,0 3,21 59,78 
4b 1,001 4,32 6,94 1200,0 3,24 

3,225 
59,78 

59,78 

5a 1,001 4,12 6,84 1500,0 112,1 69,33 

B5ODA1.5 

5b 1,000 4,10 6,88 1500,0 111,9 
112,0 

69,41 
69,37 

Pozn.: m – navážka vzorku, pH0 – hodnota pH na vstupu, pHr – hodnota pH po ustavení adsorpční rovnováhy, 
c0 – počáteční koncentrace, cr – koncentrace mědi v modelovém roztoku po ustavení adsorpční rovnováhy, 

Øcr – průměrná hodnota koncentrace mědi v modelovém roztoku po ustavení adsorpční rovnováhy, 
a – adsorpce mědi pro daný modelovaný bod adsorpční izotermy, Øa – průměrná hodnota adsorpce mědi 

pro daný modelovaný bod adsorpční izotermy 
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PŘÍLOHA I 

Modelování adsorpčních izoterem Pb2+ a Cu2+ metodou lineární regrese 

Tabulka I-1. Hodnoty parametrů lineární regrese Pb2+ (rovnice xy BA += ) pro Langmuirovu izotermu 

vyjádřenou ve tvaru r

mm

r c
abaa

c
⋅+

⋅
=

11
, kde 

bam ⋅
=

1
A  a 

ma

1
B =  

Parametry rovnice linearizace pro Langmuirovu izotermu Označení 
vzorku  A   B  

Korelační 
koeficient 

B1 0,22503 ± 0,20251 0,01309 ± 3,974 · 10−4 0,99862 
B1Na 0,07799 ± 0,07045 0,01245 ± 1,5842 · 10−4 0,99976 

B1ODA0.75 0,22131 ± 0,24857 0,00956 ± 0,00133 0,97236 
B1ODA1 0,13755 ± 0,13174 0,01092 ± 3,9982 · 10−4 0,998 

B5 0,44707 ± 0,20233 0,01476 ± 3,22451 · 10−4 0,99929 
B5ODA0.75 1,00603 ± 0,27552 0,01108 ± 6,15056 · 10−4 0,99541 
B5ODA1.5 0,37936 ± 0,19881 0,00934 ± 8,19824 · 10−4 0,98863 

 

Tabulka I-2. Hodnoty parametrů lineární regrese Pb2+ (rovnice xy BA += ) pro Langmuirovu izotermu 

vyjádřenou ve tvaru 
rmm cbaaa

1111
⋅

⋅
+= , kde 

ma

1
A =  a 

bam ⋅
=

1
B  

Parametry rovnice linearizace pro Langmuirovu izotermu Označení 
vzorku  A   B  

Korelační 
koeficient 

B1 0,01558 ± 0,00165 0,00121 ± 1,84748 · 10−4 0,9668 
B1Na 0,01328 ± 4,69288 · 10−4 0,00268 ± 1,02638 · 10−4 0,9978 

B1ODA0.75 0,01356 ± 0,00238 0,00394 ± 7,99758 · 10−4 0,94345 
B1ODA1 0,01381 ± 0,00188 7,85578 · 10−4 ± 1,262 · 10−4 0,9634 

B5 0,0168 ± 0,0016 0,11418 ± 0,01738 0,96697 
B5ODA0.75 0,00848 ± 0,00149 1,51844 ± 0,13112 0,989 
B5ODA1.5 0,0139 ± 0,00257 0,00842 ± 0,00187 0,93334 

 

Tabulka I-3. Hodnoty parametrů lineární regrese Pb2+ (rovnice xy BA += ) pro Freundlichovu izotermu 

vyjádřenou ve tvaru rcnka logloglog += , kde klogA =  a n=B  

Parametry rovnice linearizace pro Freundlichovu izotermu Označení 
vzorku  A   B  

Korelační 
koeficient 

B1 1,5496 ± 0,00647 0,1124 ± 0,00286 0,99903 
B1Na 1,61084 ± 0,05293 0,10867 ± 0,02545 0,92664 

B1ODA0.75 1,52501 ± 0,03892 0,17723 ± 0,02014 0,98117 
B1ODA1 1,63073 ± 0,03016 0,12001 ± 0,0147 0,97823 

B5 1,27009 ± 0,03697 0,18973 ± 0,01544 0,99021 
B5ODA0.75 0,78406 ± 0,26372 0,41285 ± 0,11255 0,90427 
B5ODA1.5 1,46666 ± 0,07093 0,18764 ± 0,03534 0,95069 
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Obrázek I-1. Linearizace Langmuirových adsorpčních izoterem Pb2+ dle rovnice r

mm

r c
abaa

c
⋅+

⋅
=

11
 

 

Obrázek I-2. Linearizace Langmuirových adsorpčních izoterem Pb2+ dle rovnice 
rmm cbaaa

1111
⋅

⋅
+=  

 

Obrázek I-3. Linearizace Freundlichových adsorpčních izoterem Pb2+ dle rovnice rcnka logloglog +=  
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Tabulka I-4. Hodnoty parametrů lineární regrese Cu2+ (rovnice xy BA += ) pro Langmuirovu izotermu 

vyjádřenou ve tvaru r

mm

r c
abaa

c
⋅+

⋅
=

11
, kde 

bam ⋅
=

1
A  a 

ma

1
B =  

Parametry rovnice linearizace pro Langmuirovu izotermu Označení 
vzorku  A   B  

Korelační 
koeficient 

B1 0,19063 ± 0,18582 0,01764 ± 9,89955 · 10−4 0,99531 
B1Na 0,19187 ± 0,20335 0,01777 ± 0,00107 0,99464 

B1ODA0.75 43,40034 ± 10,72708 −0,04331 ± 0,02231 0,74617 
B1ODA1 0,00241 ± 0,00133 0,01551 ± 1,41166 · 10−5 1 

B5 0,73897 ± 0,55136 0,01678 ± 0,00274 0,96232 
B5ODA0.75 53,3023 ± 14,4169 −0,04651 ± 0,02693 0,70613 
B5ODA1.5 0,00352 ± 0,00138 0,01439 ± 2,75055 · 10−5 0,99999 

 

Tabulka I-5. Hodnoty parametrů lineární regrese Cu2+ (rovnice xy BA += ) pro Langmuirovu izotermu 

vyjádřenou ve tvaru 
rmm cbaaa

1111
⋅

⋅
+= , kde 

ma

1
A =  a 

bam ⋅
=

1
B  

Parametry rovnice linearizace pro Langmuirovu izotermu Označení 
vzorku  A   B  

Korelační 
koeficient 

B1 0,01856 ± 0,00494 0,01344 ± 0,00284 0,93912 
B1Na 0,01972 ± 0,00165 0,01158 ± 8,1018 · 10−4 0,99274 

B1ODA0.75 −0,07544 ± 0,02482 56,41465 ± 8,17067 0,96995 
B1ODA1 0,0183 ± 0,00255 7,43953 · 10−4 ± 7,87167 · 10−5 0,98362 

B5 0,02497 ± 0,00417 0,01261 ± 0,00257 0,94281 
B5ODA0.75 −0,08517 ± 0,03 70,51371 ± 10,69882 0,96716 
B5ODA1.5 0,01256 ± 0,0024 0,00285 ± 2,46445 · 10−4 0,98896 

 

Tabulka I-6. Hodnoty parametrů lineární regrese Cu2+ (rovnice xy BA += ) pro Freundlichovu izotermu 

vyjádřenou ve tvaru rcnka logloglog += , kde klogA =  a n=B  

Parametry rovnice linearizace pro Freundlichovu izotermu Označení 
vzorku  A   B  

Korelační 
koeficient 

B1 1,36723 ± 0,07392 0,14787 ± 0,04145 0,89957 
B1Na 1,35991 ± 0,06554 0,15165 ± 0,03659 0,92267 

B1ODA0.75 −3,20451 ± 0,62788 1,71158 ± 0,24013 0,97172 
B1ODA1 1,59516 ± 0,07794 0,13629 ± 0,05247 0,83198 

B5 1,22433 ± 0,06454 0,181 ± 0,03205 0,95606 
B5ODA0.75 −3,22443 ± 0,83454 1,67201 ± 0,31415 0,95091 
B5ODA1.5 1,59446 ± 0,08485 0,16532 ± 0,06969 0,80764 
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Obrázek I-4. Linearizace Langmuirových adsorpčních izoterem Cu2+ dle rovnice r
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Obrázek I-5. Linearizace Langmuirových adsorpčních izoterem Cu2+ dle rovnice 
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Obrázek I-6. Linearizace Freundlichových adsorpčních izoterem Cu2+ dle rovnice rcnka logloglog +=  
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PŘÍLOHA J 

Hodnoty pH a koncentrace Pb2+ po adsorpci a desorpci 

Tabulka J-1. Hodnoty pH a rovnovážné koncentrace po adsorpci olova na vzorcích bentonitů pro jednotlivé 

počáteční koncentrace při teplotě (25±0,1) °C 

Označení vzorku m 

g 
pH0 

– 
pHr (sor) 

– 
c0 

mg l−1 
cr (sor) 

mg l−1 
1 1,000 4,99 7,48 502,0 <0,2 
2 1,000 4,96 5,71 996,0 89,5 
3 1,000 4,99 5,41 1445,0 379,6 
4 1,000 4,96 5,20 1911,0 734,0 

B1 

5 1,000 4,82 5,16 2415,0 1125,0 
1 1,000 4,99 8,01 502,0 <0,2 
2 1,000 4,96 6,13 996,0 16,2 
3 1,000 4,99 5,56 1445,0 253,5 
4 1,000 4,96 5,01 1911,0 647,0 

B1Na 

5 1,000 4,82 5,02 2415,0 1082,0 
1 1,000 4,99 6,65 502,0 380,0 
2 1,000 4,96 6,42 996,0 10,7 
3 1,000 4,99 6,02 1445,0 36,5 
4 1,000 4,96 6,11 1911,0 115,4 

B1ODA0.75 

5 1,000 4,82 6,02 2415,0 360,0 
1 1,000 4,99 6,24 502,0 27,2 
2 1,000 4,96 6,13 996,0 132,9 
3 1,000 4,99 6,76 1445,0 341,9 
4 1,000 4,96 6,58 1911,0 338,0 

B1ODA1 

5 1,000 4,82 6,63 2415,0 490,0 
1 1,000 4,99 5,14 502,0 46,0 
2 1,000 4,96 4,82 996,0 257,2 
3 1,000 4,99 4,79 1445,0 611,0 
4 1,000 4,96 4,75 1911,0 956,0 

CV2 

5 1,000 4,82 4,74 2415,0 1380,0 
1 1,000 4,99 7,76 502,0 <0,2 
2 1,000 4,96 7,65 996,0 <0,2 
3 1,000 4,99 7,38 1445,0 <0,2 
4 1,000 4,96 6,61 1911,0 0,5 

CV5 

5 1,000 4,82 5,42 2415,0 190,0 

Pozn.: m – navážka vzorku, pH0 – hodnota pH na vstupu, pHr (sor) – hodnota pH po ustavení adsorpční rovnováhy, 
c0 – počáteční koncentrace, cr (sor) – koncentrace olova v modelovém roztoku po ustavení adsorpční rovnováhy 
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Tabulka J-2. Hodnoty pH a koncentrace po desorpci olova ze vzorků bentonitů pro jednotlivé počáteční 

koncentrace použité u adsorpce při teplotě (25±0,1) °C 

Označení vzorku m 
g 

c0 
mg l−1 

pH0 
– 

pHr (des) 
– 

cr (des) 
mg l−1 

1 1,000 502,0 3,53 6,91 <0,2 
2 1,000 996,0 3,53 5,42 91,8 
3 1,000 1445,0 3,53 5,34 139,3 
4 1,000 1911,0 3,53 5,29 173,5 

B1 

5 1,000 2415,0 3,53 5,30 198,9 
1 1,000 502,0 3,53 7,90 <0,2 
2 1,000 996,0 3,53 5,77 35,9 
3 1,000 1445,0 3,53 5,51 76,0 
4 1,000 1911,0 3,53 5,39 122,2 

B1Na 

5 1,000 2415,0 3,53 5,42 138,0 
1 1,000 502,0 3,53 5,73 167,2 
2 1,000 996,0 3,53 5,75 170,6 
3 1,000 1445,0 3,53 5,75 170,2 
4 1,000 1911,0 3,53 5,75 177,1 

B1ODA0.75 

5 1,000 2415,0 3,53 5,68 204,9 
1 1,000 502,0 3,53 6,05 77,5 
2 1,000 996,0 3,53 6,02 99,5 
3 1,000 1445,0 3,53 6,04 88,7 
4 1,000 1911,0 3,53 6,06 129,2 

B1ODA1 

5 1,000 2415,0 3,53 6,06 161,3 
1 1,000 502,0 3,53 4,69 47,4 
2 1,000 996,0 3,53 4,62 79,8 
3 1,000 1445,0 3,53 4,61 104,8 
4 1,000 1911,0 3,53 4,56 123,2 

CV2 

5 1,000 2415,0 3,53 4,56 127,3 
1 1,000 502,0 3,53 7,68 <0,2 
2 1,000 996,0 3,53 7,40 <0,2 
3 1,000 1445,0 3,53 7,54 <0,2 
4 1,000 1911,0 3,53 6,11 5,2 

CV5 

5 1,000 2415,0 3,53 5,49 56,6 

Pozn.: m – navážka vzorku, c0 – počáteční koncentrace použitá u adsorpce, pH0 – hodnota pH na vstupu, 
pHr (des) – hodnota pH po desorpci, cr (des) – koncentrace olova v modelovém roztoku po desorpci 
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