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1 ÚVOD 
 
Půdy patří mezi důležité komponenty životního prostředí. V půdním prostředí probíhá velké množství 

různých interakcí mezi jednotlivými složkami. Tyto základní složky lze rozdělit na anorganické 

(minerály) a organické [1].  

Interakce jílových materiálů s anorganickými [2] a organickými látkami patří mezi důležité přírodní 

pochody. Jednou z hlavních součástí půdního organického materiálu jsou huminové látky [3]. Výzkum 

huminových látek (HL) začal v Německu na přelomu 18. a 19. století. V posledních desetiletích jsou 

předmětem intenzivního vědeckého zkoumání. [4]. 

V půdním prostředí vytvářejí HL organo-minerální komplexy, kdy mohou rovněž interagovat 

s jílovými minerály [6]. 

V půdním prostředí se také nacházejí těžké kovy vázané v minerálech, na HL nebo rozpuštěné 

v půdním roztoku [2]. Obsah těchto kovů v poslední době narůstá. Jejich původ lze hledat jak 

z přírodních, tak hlavně z antropogenních zdrojů. Tento fakt může být nebezpečný hlavně kvůli 

škodlivosti těchto polutantů pro člověka, ale i pro ostatní živé organismy [7]. Jednou z nejdůležitějších 

vlastností iontů těchto  kovů je jejich nesnadné odbourávání [8].  

Eliminace těchto kationtů v půdním prostředí probíhá převážně mechanismem jejich sorpce na půdní 

anorganický materiál, primárně na jílové minerály [2]. Na odstraňování těchto polutantů se však může 

podílet i organický materiál půd. Například Salman a kol. [6] nebo Kerndorff a Schnitzer [9] uvádějí, 

že HL  mají velkou afinitu ke kationtům těžkých kovů jako Pb2+, Cd2+, Hg2+ ad. Bylo zjištěno, že 

příjem kovů živými organismy se pravděpodobně snižuje adsorpcí těžkých kovů HL, případně 

komplexy HL – jíl [5].  

 

Předložená práce podává souhrnný pohled na dvě oblasti. První z nich je interakce HL s jílem, druhou 

pak vliv HL a jílu na imobilizaci olovnatých iontů v půdním prostředí. Práce je zaměřena především na: 

 

1) Studium interakcí mezi HL a přírodním bentonitem (ozn. B75) s převažujícím obsahem 

montmorillonitu. Jsou studovány různé vlivy působící na tuto interakci: 

• Časová závislost sorpce HL na B75 

• Vliv hodnoty pH na sorpci HL na B75 

• Závislost adsorpce HL na iontové síle 

• Vliv typu kationu v roztoku (Na+, Ca2+) 

 

Vzniklé materiály jsou také studovány z pohledu typu sorpce HL na B75, zda dochází pouze k adsorpci 

na povrch jílu, nebo zda dochází k interkalaci HL. 
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2) Studium vlivu HL na imobilizaci olovnatých iontů. Práce se zabývá především: 

• Adsorpcí Pb2+ na B75 

• Adsorpcí Pb2+ na HL 

• Sorpcí Pb2+ iontů na B75 v přítomnosti HL 

• Vlivem hodnoty pH na sorpci Pb2+ na B75 v přítomnosti HL 

• Vlivem iontové síly na sorpci Pb2+ na B75 v přítomnosti HL 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Půdy 
 
Jak bylo popsáno v úvodu, půdy jsou tvořeny anorganickými (minerály) a organickými sloučeninami. 

Minerály převažují ve většině typů půd, s výjimkou histosolů. Hlavními minerály tvořícími půdy jsou 

různé druhy silikátů, především fylosilikáty (smektity, kaolinity, slídy ad.), příp. tektosilikáty. Mimo 

těchto hlavních minerálů jsou v půdách přítomny ještě doprovodné minerály, mezi něž patří hlavně 

hydratované oxidy a uhličitany [1, 10]. 

 

2.2 Fylosilikáty 
 
Nejdůležitější skupinou minerálů v půdách jsou fylosilikáty, někdy také označované aluminosilikáty, 

nebo vrstevnaté silikáty. Fylosilikáty patří do skupiny jílových minerálů, jílů [1]. Fylosilikáty sestávají 

z dvourozměrných sítí tetraedrů o složení T2O5, kde T jsou atomy Si a Al. Tyto tetraedry jsou navzájem 

spojeny třemi vrcholy, čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu kolmo na rovinu sítě. Sítě tetraedrů 

jsou navázány na sítě oktaedrů sdílením aniontů a vytváří tak vrstvy. Vrstvy mohou být navzájem 

spojeny např. systémem vodíkových vazeb, skupinami kationtů s koordinační sférou nebo jednotlivými 

kationty [11]. 

 

2.2.1 Smektity 
 
Smektity představují skupinu fylosilikátů jejímž zástupcem je např. minerál montmorillonit. U smektitů 

jsou nabité vrstvy vázány pomocí iontových interakcí mezi vrstvami a hydratovanými kationty 

v mezivrství. Hydratované kationty nejsou tak těsně vázány na vrstvy a mohou být vyměněny [1]. 

V přírodě se monmorillonit vyskytuje převážně spolu s dalšími minerály jako jílová hornina bentonit. 
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2.3 Půdní organický materiál 
 
Organický půdní materiál sestává ze dvou částí, nehuminových a huminových látek (HL). Nehuminové 

látky tvoří nízkomolekulární organické kyseliny, jednoduché cukry, polysacharidy, aminosacharidy, 

aminokyseliny, peptidy, proteiny, lipidy, fosfolipidy, nukleové kyseliny a lignin.  

 

2.3.1 Huminové látky 

Huminové látky (HL) představují přírodní organické sloučeniny, vznikající chemickým a biologickým 

rozkladem živé hmoty, případně syntetickou činností některých mikroorganismů [4]. V literatuře [12] 

se uvádí, že 60 – 70 % půdního organického materiálu představují HL. HL představují  strukturně 

velmi složité látky (směsi různých molekul), sestávající z aromatických a alifatických řetězců s 

množstvím různých funkčních skupin [13]. Výzkum HL probíhá hlavně zjišťováním vlastností celku, 

nikoli jednotlivých molekul. Je nemožné stanovit přesnou strukturu, existují pouze pokusy o stanovení 

„průměrných“ struktur. HL je možno rozdělit podle rozpustnosti v kyselém a zásaditém prostředí na 

huminové kyseliny (HK, rozpustné v zásaditém, nerozpustné v kyselém prostředí), fulvové kyseliny 

(FK, rozpustné v zásaditém i kyselém prostředí) a huminy (nerozpustné). HL hrají také významnou roli 

při imobilizaci různých anorganických a organických polutantů v životním prostředí. Bylo zjištěno, že 

mají značnou afinitu k iontům těžkých kovů a podílejí se tak, spolu s jíly na jejich odstraňování 

z životního prostředí. Dále mohou vázat polutanty používané v např. zemědělství (pesticidy) [5, 9, 12].  

 

2.4 Interakce HL s jíly 

HL v půdním prostředí vytvářejí organo-minerální komplexy, kdy se váží na jílový minerál [4]. 

Adsorpci HL na povrchy jílů ovlivňuje množství faktorů. Obecně se uvádí, že adsorpce HL roste 

s klesajícím pH a s rostoucí iontovou silou a značně ji ovlivňuje také přítomnost multivalentních iontů 

(např. Ca2+, Al3+) [17, 19, 20]. Vápenaté (bivalentní) kationty jsou schopné vytvářet můstky mezi jílem 

a aniontovými funkčními skupinami HL (převážně -COOH) [25]. Adsorpci HL na jíl mohou také 

ovlivnit HL nebo obecně organický materiál, který je na jílu už přítomen [21, 22]. 

 

2.5 Těžké kovy, olovo 
 

Ke studiu interakce kovových iontů s bentonitem a HL bylo vybráno jako typický prvek olovo. Těžké 

kovy a tedy i olovo představují v živorním prostředí problém. V živých organismech se olovo chová 

jako katalytický jed, inhibuje průběh enzymatických reakcí [26]. Toxicita těžkých kovů v životním 

prostředí je většinou spjata s volnými ionty těchto kovů [12]. Jejich velmi důležitou vlastností je, že 
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jsou špatně odbouratelné a proto stabilní [8]. Uvádí se, že nejdůležitějším chemickým procesem 

ovlivňujícím chování těžkých kovů v půdách je adsorpce z kapalné fáze do pevné [30]. Další součástí 

půd, které jsou zkoumány z pohledu imobilizace těžkých kovů v přírodě jsou HL, které mají k těmto 

kovům velkou afinitu. Obecně je uváděno, že komplexací těžkých kovů s HL se snižuje jejich toxicita 

v rámci životního prostředí [12].  

 

2.6 Interakce olova s jíly a HL 
 
Jak již bylo uvedeno v předchozí stati, v životním prostředí je velmi důležitým pochodem pro snižování 

přístupnosti a mobility a tím i toxicity těžkých kovů interakce s jíly a také s půdním organickým 

materiálem, jehož hlavní součástí jsou HL [12, 15, 24, 28]. Mnoho autorů, Breen a kol. [2], Xu a kol. 

[7] Donat a kol. [8] nebo Inglezakis a kol. [29] se zabývá adsorpcí olovnatých iontů na bentonity. 

Většina studií zkoumá sorpci Pb2+ pouze do pH 5,5, neboť jak uvádí Donat a kol. [8], nad pH 5,5 se 

projevuje precipitace Pb jako Pb(OH)2. V rozmezí hodnot pH od 1 do 5 byl zjištěn nárůst adsorpce Pb2+ 

s rostoucí hodnotou pH. Coles a Yong [32] zkoumali adsorpci Pb2+ na HL a zjistili stejnou závislost 

jako předchozí autoři pro jíly. Značný vliv na sorpci olovnatých iontů a také na koadsorpci Pb2+ a HL 

na jíly vykazuje také iontová síla. S rostoucí koncentrací hlavních kationtů Na, K, Ca a Mg klesá 

sorpce olova. Shi a kol. [31] dokázali, že HL snižují přístupnost olova rostlinám. Přídavek HL tedy 

může snížit přístupnost Pb v půdách převodem na nepřístupnou (komplexovanou) formu.  

 

3 POUŽITÉ MATERIÁLY 
 

3.1 Bentonit 
 
K experimentům byl použit suchý (doba sušení 3 h při 110°C) komerčně dodávaný slévárenský jílový 

materiál s označením Bentonit 75 (B75) (Keramost a.s. [33]) . Jedná se o neaktivovaný přírodní 

bentonit s vysokým obsahem montmorillonitu. Disertační práce se zabývá studiem přírodních pochodů, 

z tohoto důvodu byl použit přírodní neaktivovaný bentonit a nikoliv některý z čistě připravených 

montmorillonitů. Hodnota bazální difrakce montmorillonitu v B75 je 1,47 nm, hodnota kationtové 

výměnné kapacity pak 0,56 meq/g. Z pohledu fázového složení obsahuje vzorek B75 montmorillonit 

(53 hm. %),  křemen (12 hm. %), dolomit (9 hm. %), limonit (9 hm. %), siderit (8 hm. %), ortoklas-

mikrolin (4 hm. %), anatas/rutil (3 hm. %) a kalcit (2 hm. %).   
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3.2 Huminové látky 
 
Sodná sůl HL byla dodána firmou Serva. Molekulová hmotnost HL byla 600-1000 g/mol. Sodná sůl 

HL Serva byla připravena z oxyhumolitu, Bílina, Severočeské doly, a.s. [34]. K experimentům byla 

použita tato sodná sůl, bez jakýchkoliv dalších úprav. Byla provedena elementární analýza (vzorek 

sodné soli HL byl před analýzou sušen při 110 °C) a stanovení obsahu kyselých skupin dle Yinga a kol. 

[35]. Celkový obsah kyselých skupin použitých HL Serva je 11,28 mmol/g, z toho obsah -COOH 

skupin činí 4,01 mmol/g a obsah fenolických -OH skupin pak 7,27 mmol/g. Výsledky elementární 

analýzy uvádí tab. 1. 

 

Tab. 1: Elementární složení HL Serva 

Materiál 
 

C 
(hm. %) 

H 
(hm. %) 

N 
(hm. %) 

S 
(hm. %) 

O 
(hm. %) 

 
Pb 

(ppm) 
 

 
HL Serva 

 

 
46,36 

 

 
3,32 

 

 
0,74 

 

 
2,78 

 

 
24,93 

 

 
2,4 

 
 

3.3 Další použité chemikálie 
 
K experimentům byly dále použity NaCl a CaCl2 pro úpravu iontové síly, HCl, HNO3 a NaOH pro 

úpravy pH a Pb(NO3)2 jako zdroj olovnatých iontů, vše v čistotě p.a. 

 

4 POUŽITÉ ANALYTICKÉ PŘÍSTROJE  
 

Koncentrace HL v roztocích byla stanovována spektrofotometricky na dvoupaprskovém spektrometru 

Shimadzu UV-1601 UV-VISIBLE (Japonsko) metodou kalibračních křivek při vlnových délkách 

400 nm a 465 nm, kdy výsledná koncentrace byla stanovena jako aritmetický průměr koncentrací 

stanovených při jednotlivých vlnových délkách. Stanovení olovnatých iontů bylo prováděno buď 

chelatometricky na indikátor xylenolovou oranž nebo metodou atomové absorpční spektroskopie 

(AAS) na přístroji Varian AA 280 FS (USA). Metoda AAS byla využita i při stanovování kationtové 

výměnné kapacity (CEC) jílu. Vlastnosti materiálů byly zjišťovány pomocí FTIR spektrometru 

NEXUS 470 (ThermoNicolet, USA) technikou KBr tablet a pomocí rentgenového difraktometru 

INEL CPS 120 (Velká Británie, CuKα záření).  
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

5.1 Interakce HL a jílu B75 
 
Byl studován vliv času, hodnoty pH roztoku a iontové síly na adsorpci HL na bentonit (B75). Všechny 

tyto vlivy byly zkoumány také v závislosti na složení roztoku, z pohledu úpravy iontové síly byly 

použity Na+ a Ca2+ ionty jako základní elektrolyt. Z literatury je známo, že typ kationu, především jeho 

valence, má značný vliv na adsorpci HL na jíl [24, 25]. Počáteční koncentrace HL byla zvolena podle 

literatury tak, aby odpovídala přírodním podmínkám a dalším experimentům uvedeným v literatuře na 

100 mg HL/dm3. Průměr obsahu organického uhlíku v různých typech půd s výjimkou histosolů (jak je 

uvádí  Essington [1])  je kolem 2 hm. %. Navážky vzorku B75 a pipetovaný objem roztoku HL byly 

voleny tak, aby maximální možné adsorbované množství HL bylo mezi 40 – 50 mg HL/g B75. Při 

obsahu uhlíku v použitých HL 46 hm. % to odpovídá 18 – 23 mg C/g B75, což je 1,8 – 2,3 hm. % 

uhlíku, a tedy odpovídá průměrnému obsahu uhlíku v půdách. Majzik a Tombácz [24] uvádějí tvorbu 

dalších vrstev HL na již pokrytém povrchu jílu. Proto byla sorpce zkoumána hlavně z tohoto hlediska. 

Všechny experimenty probíhaly za laboratorní teploty. 

 

5.1.1 Časová závislost sorpce HL na B75 
 

Experiment probíhal bez úpravy hodnoty pH, z důvodu časové náročnosti této úpravy, která by značně 

ovlivnila kontaktní časy. Navážka B75 činila 0,2 g, koncentrace HL v přidávaném roztoku byla 

100 mg/dm3 celkový objem suspenze činil 100 cm3. Iontová síla byla upravena na hodnotu 0,1 mol/dm3 

pomocí NaCl, případně CaCl2. 

Bylo zjištěno, že rychlost interakce HL s B75 značně závisí na valenci kationtů přítomných v roztoku. 

Při použití NaCl jako základního elektrolytu během jedné hodiny došlo k adsorpci asi 17 mg HL/g B75, 

poté již docházelo v pozvolnému nárůstu adsorbovaného množství. Maximálního adsorbovaného 

množství cca 25 mg/g B75 bylo dosaženo po 17 hodinách, přičemž toto množství odpovídá jen 50 % 

HL, které byly přítomny v roztoku.  

Při použití CaCl2, tedy bivalentních kationtů jako základního elektrolytu, dochází již po 1 hodině 

k adsorpci 42 mg HL/g B75. Po další hodině dochází již jen k mírnému nárůstu adsorbovaného 

množství na 44 mg HL/g B75 a toto množství již zůstává téměř konstantní. Dochází tedy k zachycení 

90 % HL přítomných v roztoku. Toto zvýšení rychlosti oproti použití Na+ může souviset i s pozvolnou 

precipitací vápenaté soli HL, která umožní rychlejší kontakt s povrchem B75 a rychlejší tvorbu vazeb.  

Rozdíly mohou být také způsobeny rozdílným mechanismem adsorpce v přítomnosti monovalentních a 

bivalentních iontů. Při použití bivalentních vápenatých iontů se projevuje nejspíše tvorba kationtových 
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můstků, při použití monovalentních sodných iontů dochází k sorpci pravděpodobně pomocí 

mechanismu ligandové výměny, kdy HL se váží na povrchové kationty B75. Další možností vazby HL 

v přítomnosti Na+ pak mohou být ještě příp. slabé Van der Waalsovy interakce, případně „vodní“ 

můstky (interakce přes hydratační obaly kationtů prostřednicvím vodíkových vazeb) [17, 19, 20, 24]. 

 

5.1.2 Vliv hodnoty pH na  sorpci HL na B75 
 

Experiment probíhal vsázkovým způsobem při hodnotách pH 1, 3, 5, 7, 9 a 11. Byly provedeny 3 sytící 

kroky, desorpce se zachováním iontové síly, hodnoty pH i typu kationu v roztoku a promytí 

demineralizovanou vodou bez úpravy pH i iontové síly. Navážka vzorku B75 byla 0,5 g, k sycení bylo 

použito 200 cm3 roztoku HL o koncentraci 100 mg/dm3 a o iontové síle 0,1 mol/dm3 upravené NaCl 

nebo CaCl2. K desorpci byl použit roztok NaCl, resp. CaCl2 o iontové síle 0,1 mol/dm3. Kontaktní čas 

byl vždy 24 hodin. 

Na obr. 1 je uveden graf zobrazující adsorbovaná množství HL na vzorek B75 po provedení 

jednotlivých sytících kroků a po desorpci roztokem NaCl. Je vidět, že s rostoucí hodnotou pH klesá 

adsorbované množství HL, což je uváděno i v literatuře [17, 19, 20]. Při 1. sycení je tento pokles 

rovnoměrný. Při 2. a 3. sytícím kroku dochází k rychlému poklesu adsorbovaného množství v rozmezí 

pH 1 – 5, poté dochází k mírnému nárůstu adsorbovaného množství. Maximální možné absorbovatelné 

množství HL v jenom sytícím kroku je 40 mg HL/g B75. Je patrné, že při nízkých hodnotách pH 

dochází k zachycení téměř všech HL přítomných v sytícím roztoku. HL jsou kolem pH 1 

protonizovány, a tím mnohem méně záporně nabity. S rostoucí hodnotou pH pak dochází k nárůstu 

záporného charakteru HL, a tím i k nárůstu repulze s povrchem B75. V malé míře se může vyskytovat 

adsorpce pomocí ligandové výměny nebo Van der Waalsových sil. V desorpčním kroku nedochází 

k uvolnění HL při nízkých hodnotách pH, avšak od pH 3 se desorpce začíná projevovat. Tím, že je zde 

udržována hodnota pH i iontová síla, není desorbované množství HL nijak velké (do 7 mg HL/g B75).  
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Obr. 1:  Adsorbované množství HL na B75 v závislosti na hodnotě pH při použití NaCl 

jako základního elektrolytu. Koncentrace HL v sytících roztocích byla 

100 mg/dm3, navážka B75 0,5 g a celkový objem suspenzí 200 cm3. K desorpci 

použit roztok NaCl o iontové síle 0,1 mol/dm3. 

 

Průběh druhé části experimentu, využití CaCl2, tedy bivalentních vápenatých iontů jako základního 

elektrolytu ukazuje obr. 2. Opět jsou zde vyobrazeny průběhy sytících a desorpčního kroku v celém 

rozsahu hodnot pH. Z grafu vyplývá, že dochází k zachycení téměř všech  HL v celém rozsahu pH, 

desorpce byla také minimální, pravděpodobně dochází ke tvorbě kationtových můstků. V 2. a 3. sycení 

dochází pravděpodobně k vytvoření vyšších vrstev HL na již pokrytém povrchu B75 a tvorbě Ca2+ 

můstků mezi HL v nižších a ve vyšších vrstvách. Je zřejmé, že při iontové síle 0,1 mol/dm3 a 

v přítomnosti bivalentních iontů v roztoku se téměř neprojevuje závislost na hodnotě pH, na rozdíl od 

použitých monovalentních iontů, jak bylo popsáno v předchozích odstavcích.  
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Obr. 2:  Adsorbované množství HL na B75 v závislosti na hodnotě pH při použití CaCl2 

jako základního elektrolytu. Koncentrace HL v sytících roztocích byla 

100 mg/dm3, navážka B75 0,5 g a celkový objem suspenzí 200 cm3. K desorpci 

použit roztok CaCl2 o iontové síle 0,1 mol/dm3. 

 

Dále bylo ještě provedeno promytí demineralizovanou vodou, kdy nebyla upravována hodnota pH, tím 

byla značně změněna iontová síla i hodnota pH, čímž byly z připravených materiálů na bázi HL-B75 

uvolněny HL, které byly slabě vázány. U materiálů připravených při pH 1 v přítomnosti Na+ iontů 

zůstává na vzorku B75 pevně adsorbovaná značná část HL (asi  90 mg HL/g B75). Dále nad hodnotou 

pH 9 zůstává na B75 zachyceno jen malé množství HL (do 11 mg HL/g B75). Od pH 3 do pH 7 

dochází k úplnému vymytí všech HL, které byly v sytících krocích v komplexu HL-B75 adsorbovány. 

Tato silná desorpce ukazuje na sorpci HL na B75 v přítomnosti Na+ iontů, při vyšších hodnotách pH 

hlavně mechanismy slabých interakcí – Van der Waalsových sil, příp. vodíkových  vazeb. Malé 

množství pevně zachycených HL při hodnotách pH nad 9 zřejmě souvisí s přítomností NaOH, kterým 

byla hodnota pH upravována. NaOH pravděpodobně způsobil alteraci povrchu jílu např. navázáním 

OH- na povrchové kationty. Následně pravděpodobně došlo k interakci pomocí vodíkových vazeb mezi 

těmito navázanými OH- a molekulami HL. Při promytí materiálů HL-B75 připravených s použitím 

Ca2+ iontů demineralizovanou vodou dochází v celém rozsahu pH jen k nepatrné desorpci a tedy 

k pevnému navázání průměrně 100 mg HL/g B75, což ukazuje na silnou vazbu realizovanou pomocí 

kationtových můstků (kovalentní vazby).  

Je tedy patrné, že vliv hodnoty pH musí být uveden současně s vlivem kationu v roztoku. Při použití 

bivalentních Ca2+ kationtů se vliv pH téměř neprojevuje, při použití monovalentních Na+ iontů je vliv 

hodnoty pH značný, kdy dochází k poklesu adsorbovaného množství HL s rostoucí hodnotou pH.  
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5.1.3 Závislost adsorpce HL na iontové síle 
 

V experimentu byla použita navážka vzorku B75 0,5 g, koncentrace HL v sytících roztocích činila 

100 mg/dm3. Celkový objem suspenzí byl 200 cm3. Iontová síla byla upravována na 0,1 mol/dm3, resp. 

0,01 mol/dm3 pomocí NaCl nebo CaCl2. Desorpce byla provedena roztokem NaCl nebo CaCl2 o stejné 

iontové síle, jaká byla použita při sycení. Byly realizovány 3 sytící kroky, 1 desorpční krok a promytí 

vzniklých materiálů demineralizovanou vodou. Kontaktní čas byl vždy 24 hodin. Experiment byl 

realizován při hodnotách pH 3, 5, 7 a 9. 

Iontová síla byla nastavena pomocí základního elektrolytu (NaCl, CaCl2) může být však také ovlivněna 

úpravou hodnoty pH, případně disociací HL. V rámci tohoto experimentu byl zkoumán rozsah hodnot 

pH 3 – 9, přičemž byly použity dvě iontové síly, 0,1 mol/dm3 a 0,01 mol/dm3. Bylo zjištěno, že nárůst 

iontové síly úplnou disociací HL (HL se při pH > 5 vyskytují v roztoku v disociované formě [36]) a 

úpravami hodnot pH byl maximálně 3.10-3 mol/dm3, tedy při nižší iontové síle 0,01 mol/dm3 mohla být 

tato hodnota změněna na 0,013 mol/dm3, při vyšší iontové síle na 0,103 mol/dm3. Vzhledem k tomu, že 

byly zkoumány iontové síly s rozdílem řádu, je tento nárůst zanedbatelný.  

Při použití Na+ iontů jako základního elektrolytu v sytících roztocích musí být brán zřetel také na 

značnou závislost interakce HL-B75 na hodnotě pH. Při všech hodnotách pH (3, 5, 7 a 9) bylo zjištěno, 

že s rostoucí iontovou silou roste adsorbované množství HL v sytících krocích, při pH 5 a iontové síle 

0,01 mol/dm3 došlo dokonce ve 2. a 3. sytícím kroku k desorpci HL. Při desorpci roztokem NaCl 

dochází při pH 3 a 5 k uvolnění většího množství HL při nižší iontové síle, při pH 7 a 9 je desorbované 

množství HL při obou iontových silách téměř totožné, při pH 7 bylo uvolněno mírně vyšší množství 

HL při vyšší iontové síle (0,1 mol/dm3).  

Větší rozdíly lze při jednotlivých hodnotách pH a iontových silách pozorovat při promytí materiálů 

HL-B75 demineralizovanou vodou, viz obr. 3. U materiálů připravených při pH 3 došlo při vyšší 

iontové síle k vymytí všech HL, při nižší iontové síle však na B75 zůstalo pevně adsorbováno 

28 mg HL/g B75. U materiálů HL-B75 připravených při pH 5 a 7 došlo k vymytí všech HL v případě 

obou iontových sil. U materiálů HL-B75 připravených při pH 9 došlo k uvolnění mnohem většího 

množství HL z materiálu připraveného při vyšší iontové síle. Na vzorku B75 tak zůstává adsorbováno 

větší množství HL (4 mg HL/g B75) v případě nižší iontové síly použité při adsorpci. U materiálů 

připravených při vyšší iontové síle (0,1 mol/dm3) nedochází k pevnému navázání téměř žádných HL 

s výjimkou malého množství (do 2 mg HL/g B75) při vysokých hodnotách pH (nad 8), kdežto 

v případě materiálů HL-B75 připravených při nižší iontové síle (0,01 mol/dm3) došlo k pevnému 

navázání HL také v rozmezí pH 3 – 5, kdy při hodnotě pH 3 bylo pevně zachyceno 28 mg HL/g B75. 

Rovněž pevně zachycené množství při vyšších hodnotách pH (nad 7) je vyšší než v případě použití 

vyšší hodnoty iontové síly při přípravě materiálů HL-B75.  
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Vzhledem ke sledovanému vlivu valence kationtů v roztoku při zjišťování závislosti adsorpce na čase a 

hodnotě pH, byl i vliv iontové síly zkoumán s použitím jak monovalentních Na+ iontů, tak i 

bivalentních Ca2+ kationtů. 

V přítomnosti Ca2+ iontů v sytících roztocích dochází při všech zkoumaných hodnotách pH (3, 5, 7 a 9) 

k adsorpci téměř všech HL ve všech třech sytících krocích. Při nižší iontové síle je toto adsorbované 

množství vždy mírně nižší než v případě vyšší iontové síly, rozdíly jsou však malé. Při desorpci 

roztokem CaCl2 dochází při k uvolnění jen velmi malého množství HL v celém rozsahu hodnot pH  

(3 – 9) , přičemž uvolněné množství HL je při obou použitých iontových silách téměř totožné. 

Při promytí materiálů HL-B75 připravených v přítomnosti Ca2+ iontů demineralizovanou vodou 

dochází k uvolnění HL (uvádí obr. 3), jedná se však u mnohem menší množství než v případě Na+ 

iontů. U všech hodnot pH je uvolněno větší množství HL z materiálů připravených při nižší iontové 

síle. Pevně je navázáno 80 – 95 mg HL/g B75. U materiálů HL-B75 připravovaných při nižší iontové 

síle dochází k zachycení menšího množství HL než u těch připravovaných  při vyšší iontové síle. 

Vliv iontové síly na adsorpci HL na vzorek B75 musí být opět diskutován v souvislosti s typem kationu 

v roztoku. V případě použití monovalentních Na+ iontů dochází v adsorpčních krocích k poklesu 

adsorbovaného množství HL s klesající iontovou silou, což je v souladu s poznatky uvedenými různými 

autory v literatuře [5, 17, 19, 20, 23]. Bylo však zjištěno, že iontová síla má vliv i na pevnost a tedy 

mechanismus vazby HL na B75, protože při nižších iontových silách při použití NaCl jako základního 

elektrolytu zůstalo na B75 pevně zachyceno vyšší množství HL při pH v rozmezí 3 – 5 a nad 7 než při 

vyšší iontové síle. V případě využití bivalentních Ca2+ iontů opět s rostoucí iontovou silou roste 

adsorbované množství HL, zde se však tato závislost projevuje v mnohem menší míře než při použití 

monovalentních sodných iontů, kde je tato závislost mnohem výraznější. Při přítomnosti Ca2+ iontů 

v roztoku kopíruje i pevně zachycené množství trend rostoucího zachyceného množství HL s rostoucí 

iontovou silou, při nižší iontové síle dochází k pevnému navázání menšího množství HL než při vyšší 

iontové síle v celém rozsahu hodnot pH. 
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Obr. 3:  Pevně zachycená množství HL, stav po promytí demineralizovanou vodou bez úpravy 

pH v závislosti na pH, typu kationtu v roztoku a iontové síle. Body jsou vyneseny 

v hodnotách pH udržovaných při syceních a desorpci. 

 

5.1.4 Vazba HL na B75 
 

Analýzám metodami práškové rentgenové difrakce  (XRD) a infračervené spektroskopie (FTIR) byly 

podrobeny vybrané materiály HL-B75 připravené v předchozích experimentech. Byly vybrány 

materiály připravené při pH 1, iontové síle 0,1 mol/dm3 a s Na+ a Ca2+ ionty v sytících roztocích. Tyto 

materiály se liší pouze kationem použitým při sycení k úpravě iontové síly. V obou případech bylo na 

B75 zachyceno velké možství HL. Dále byly, kvůli zjištění vlivu hodnoty pH podrobeny analýze 

materiály připravené při pH 11, iontové síle 0,1 mol/dm3 a opět jak s Na+ tak i s Ca2+ ionty v roztocích. 

Tato hodnota pH byla zvolena z důvodu, že na B75 zůstaly v případě obou kationtů zachyceny HL. 

Z pohledu vlivu iontové síly byly zvoleny materiály připravené s použitím Ca2+ iontů v sytících 

roztocích při pH 7 a obou iontových silách (0,1 mol/dm3 a 0,01 mol/dm3). Byla zvolena hodnota pH 7, 

z důvodu nejmenšího vlivu HCl přidané při úpravách pH na konečnou iontovou sílu. Cílem těchto 

analýz bylo zjistit, zda dochází jen k adsorpci HL na povrch B75 nebo zda dochází také k interakci HL 

s mezivrstvím (interkalace). 

 

Pomocí rentgenové práškové difrakce (XRD) byly zjišťovány primárně hodnoty bazálních difrakcí 

montmorillonitu (d001) obsaženého ve vzorku B75. Získané hodnoty byly následně porovnány 

s původní hodnotou vzorku B75, která byla získána při jeho XRD analýze,  která činí 1,47 nm. Obecně 

lze z XRD záznámů konstatovat, že nemůže docházet k interkalaci HL do mezivrství B75. Sutton a 

Sposito [16] prováděli modelování mezivrství jílu s interkalovanými HL, kdy použili model dle 
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Schultena a Schnitzera [14] a došli k závěru, že při interkalaci HL by musely být hodnoty bazální 

difrakce montmorillonitu větší než 3 nm. Při hodnotách bazálních difrakcí naměřených v rámci této 

práce s maximální zjištěnou hodnotou 1,52 nm lze tedy interkalaci vyloučit. Mírné změny hodnot d001, 

pokles do 0,15 nm a nárůst do 0,05 nm je způsoben pravděpodobně výměnou části mezivrstevních 

kationtů, mezivrstevní vody, případně slabými interakcemi s adsorbovanými HL. 

 

Dále byly provedeny analýzy infračervenou spektroskopií (FTIR). Bylo zjištěno, že dochází ke 

změnám absorbancí u všech materiálů na bázi HL-B75, k významnějším posunům pásů však 

nedochází. U všech materiálů HL-B75 dochází k nárůstu absorbancí, primárně v pásech  

3700 cm-1 – 2800 cm-1 a 1800 cm-1 – 400 cm-1, což je způsobeno adsorpcí HL, které vykazují v těchto 

pásech rovněž vyšší absorbance. Dochází k značnému nárůstu absorbance u pásu 1035 cm-1, což 

indikuje změny v Si-O vazbách, a rovněž dochází k nárůstu absorbance u pásů kolem 470 cm-1 

náležejících vazbám Si-O-Al a Si-O-Si. U materiálů připravených s Ca2+ ionty jsou nárůsty absorbancí 

větší než s Na+ ionty, což pravděpodobně souvisí s vyšším absorbovaným množstvím HL v případě 

přítomnosti Ca2+ iontů při sycení. Na sorpci HL lze rovněž usuzovat z přítomnosti pásů 2920 cm-1 a 

2850 cm-1, které náležejí vibracím skupin -CH2- a -CH3 v alifatických uhlovodících. Tyto pásy se 

vyskytují samozřejmě ve spektru původních HL, dále pak ve všech spektrech připravených materiálů  

HL-B75. Ve spektru původního B75 se tyto pásy nevyskytují, tedy neobsahuje žádné významné 

množství organického materiálu. U materiálů připravených při pH 1 se ve spektru dále nevyskytuje pás 

na 1430 cm-1 náležející uhličitanům, který se ale vyskytuje ve spektru čistého B75. To je způsobeno 

rozpuštěním uhličitanů v kyselém prostředí. 

 

5.2 Interakce HL a B75 s olovnatými kationty 
 

V této části bude diskutována problematika interakce olovnatých kationtů s původním vzorkem B75, s 

původními HL a následně také společný vliv B75 a HL na sorpci Pb2+. Stěžejní částí této stati je 

zjišťování vlivů hodnoty pH a iontové síly na souběžnou interakci Pb2+, HL a B75 a také vlivu HL na 

trvalé odstranění Pb2+ z vodného prostředí.  Olovnaté ionty byly vybrány jako typický zástupce těžkých 

kovů.  

Všechny experimenty probíhaly za laboratorní teploty. 

 

5.2.1 Adsorpce Pb2+ iontů na B75 
 
Experiment byl proveden při pH 5. Hodnota pH 5 byla zvolena z důvodu, že při této hodnotě ještě 

nedochází ke srážení olovnatých iontů jako hydratovaného oxidu [7, 27, 28]. Navážka vzorku B75 byla 
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0,1 g koncentrace Pb2+ byly zvoleny v rozmezí 0,046 - 6,932 mmol/dm3. Celkový objem suspenzí byl 

100 cm3. Kontaktní čas byl zvolen 24 hodin. 

 
Obr. 4 ukazuje experimentální body a průběhy izoterem proložených těmito body jak pro experiment 

bez úpravy iontové síly (Langmuirova izoterma), tak pro experiment s upravenou iontovou silou na 

0,1 mol/dm3. Při sorpci Pb-B75 probíhající bez úpravy iontové síly je pro Langmiurovu izotermu 

koeficient korelace R2 = 0,9859 a  pro Freundlichovu izotermu je koeficient korelace R2 = 0,802. 

Koeficienty korelace byly získány z linearizací izoterem. Ze zjištěných hodnot koeficientů korelace je 

zřejmé, že naměřeným datům odpovídá spíše model Langmuirovy izotermy a lze tedy definovat 

maximální adsorbovatelné množství Pb2+ iontů, které v tomto případě představuje 

0,428 mmol Pb2+/g B75, tj. 8,68 mg Pb2+/g B75. Tato hodnota odpovídá 0,856 meq/g B75, a je tedy 

vyšší než CEC vzorku B75 (0,56 meq/g B75), což může být způsobeno tvorbou hydroxokomplexů 

Pb2+, příp. zřetězených komplexních útvarů při jeho vyšších koncentracích, kdy OH- anionty vznikají 

reakcí vyměněných Ca2+ a Na+ kationtů z B75 s molekulami vody.  

V případě, že byla u jednotlivých experimentálních bodů upravena hodnota iontové síly pomocí NaCl 

na 0,1 mol/dm3, je vhodnější Freundlichova izoterma (R2 = 0,9689). Tato izoterma je také zobrazena 

v grafu na obr. 4. Je zde vidět, že při nízkých koncentracích olovnatých iontů (do 0,5 mmol/dm3) 

dochází k poklesu adsorbovaného množství Pb2+ v přítomnosti Na+ iontů (při vyšší iontové síle) oproti 

stavu bez přidaných Na+ iontů. Při vyšších koncentracích olovnatých iontů však při vyšší iontové síle 

byl sledován nárůst adsorbovaného množství Pb2+, a to tak, že čím vyšší je koncentrace Pb2+ iontů, tím 

je větší také rozdíl v adsorbovaném množství. Nárůst adsorbovaného množství Pb2+ iontů 

pravděpodobně souvisí s Cl- anionty, které byly do roztoku vneseny při úpravě iontové síly chloridem 

sodným. Cl- tvoří s olovnatými ionty řadu sloučenin, nejen nerozpustný PbCl2. Především je to řada 

komplexních částic, např. [PbCl]+, [PbCl3]
- ad., jak uvádí Kulveitová [27]. Při přípravě sytícího roztoku 

byl Pb(NO3)2 rozpuštěn v roztoku NaCl o koncentraci 0,1 mol/dm3 a přitom nebyl sledován vznik 

žádného zákalu  (sraženiny), což ukazuje na zanedbatelné množství vznikajícího PbCl2. Dle Kulveitové 

[27] za použitých podmínek převládají komplexní ionty [PbCl]+, které mohou výraznou měrou zlepšit 

adsorbované množství olova, primárně při vyšších koncentracích Pb2+, kdy mohou zprostředkovávat 

tvorbu zřetězených útvarů obsahujících Pb2+ a [PbCl]+, jelikož ionty Cl- mají více volných 

elektronových párů a mohou tak zprostředkovávat tvorbu těchto zřetězených útvarů pomocí 

koordinačně-kovalentních vazeb. S rostoucí koncentrací olovnatých iontů tedy platí, že při vyšší 

iontové síle je adsorbované množství Pb2+ iontů vyšší, než při nižší iontové síle (až 1,3 mmol Pb2+/g 

B75). 
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Obr. 4:  Adsorpční izotermy Pb-B75 bez úpravy iontové síly a s úpravou iontové síly na 

hodnotu 0,1 mol/dm3 pomocí NaCl, při pH 5 (exp. ve významu experimentální, I 

ve významu iontová síla). 

  

5.2.2 Adsorpce Pb2+ iontů na HL  
 

Experiment probíhal při pH 5. Bylo naváženo 0,05 g HL. Koncentrace Pb2+ iontů byla zvolena 

v rozmezí 0,036 - 4,683 mmol/dm3. Celkový objem činil 100 cm3. Kontaktní čas zde činil 24 hodin. 

Na obr. 5 je uveden průběh adsorbovaného množství olovnatých iontů na HL bez úpravy iontové síly i 

s její úpravou. Závislost je uvedena na počáteční koncentraci Pb2+ iontů. Nejedná se o adsorpční 

izotermu, bohužel chování HL neodpovídá žádné modelové izotermě. Je vidět, že zachycené množství 

olovnatých iontů velmi závisí na počáteční koncentraci těchto iontů, kdy do počáteční koncentrace 

0,54 mmol/dm3 dochází jen k nepatrné adsorpci Pb2+ iontů na HL. Následně dochází k prudkému 

nárůstu zachyceného množství olovnatých iontů. Od počáteční koncentrace Pb2+ iontů 1 mmol/dm3 

výše, je již zachycené množství Pb2+ na HL téměř konstantní (cca 1,6 mmol Pb2+/g HL). Zmiňovaný 

skok v zachyceném množství olovnatých iontů pravděpodobně způsobuje nedostatečná koncentrace 

těchto iontů k vytvoření většího množství agregátu Pb-HL, jehož pomalý vznik byl sledován při 

interakci Pb2+ iontů s HL. Tento agregát je však nestabilní, mícháním ho lze rozrušit. Na tento fakt lze 

usuzovat také z odstředěním odstraněného množství HL (množství agregátu Pb-HL). I zde se totiž 

projevuje trend, kdy do počáteční koncentrace Pb2+ 0,54 mmol/dm3 je koagulované množství HL do 

40 % původní navážky HL. Při počáteční koncentraci Pb2+ 1 mmol/dm3 dochází ke skoku 

v koagulovaném množství HL (při této počáteční koncentraci došlo rovněž ke skoku v zachyceném 

množství Pb2+ iontů), kdy bylo odstředěním odstraněno téměř 100 % HL ve formě agregátu. Zachycené 

množství Pb2+ při jeho vyšších koncentracích je relativně vysoké (1,6 mmol Pb2+/g HL). To může 
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souviset se vznikem agregátu Pb-HL, kdy část Pb2+ iontů je vázána na kyselých skupinách HL. Další 

Pb2+ ionty pak mohou tvořit kordinačně-kovalentní vazby s volnými elektronovými páry na atomech 

kyslíku přítomných v molekulách HL. Tím lze vysvětlit i větší množství koagulátu Pb-HL při vyšších 

koncentracích Pb2+, kdy koordinačně-kovalentní vazby zvyšují stabilitu koagulátu. 

Pokud byla při interakci Pb2+ a HL upravena iontová síla pomocí NaCl na hodnotu 0,1 mol/dm3,  je 

vidět, že dochází ke zvýšení zachyceného množství Pb2+ iontů (obr. 5). V oblasti pod výše zmiňovanou 

hraniční počáteční koncentrací 0,54 mmol/dm3 je nárůst zachyceného množství olovnatých iontů malý, 

při hodnotách počáteční koncentrace Pb2+ nad hraniční počáteční koncentrací je nárůst zachyceného 

množství větší a také narůstá s rostoucí počáteční koncentrací olovnatých iontů. Toto je pravděpodobně 

způsobeno, stejně jako v případě Pb-B75, přítomnými anionty Cl-, kdy se tvoří komplexy typu [PbCl]+, 

které mohou dále umožňovat tvorbu zřetězených útvarů s dalšími volnými Pb2+ ionty přítomnými 

v roztoku, jak bylo diskutováno v předchozí stati. 

Koagulované množství HL při interakci s Pb2+ ionty vykazuje pod hraniční počáteční koncentrací 

olovnatých iontů (0,54 mmol/dm3) shodu v množství koagulovaných HL. Nad hraniční počáteční 

koncentrací Pb2+ koagulovalo 98 až téměř 100 % v obou případech (bez úpravy iontové síly i 

s upravenou iontovou silou).  

 

 

Obr. 5: Zachycená množství Pb2+ iontů v závislosti na počáteční koncentraci těchto iontů 

bez úpravy iontové síly a s iontovou silou upravenou pomocí NaCl na 

0,1 mol/dm3, při pH 5. Navážka HL činila 0,05 g, celkový objem byl 100 ml. 
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5.2.3 Sorpce Pb2+ iontů na B75 v přítomnosti HL 
 

Předchozí statě se zabývaly sorpcí olovnatých iontů na samotný B75 a na samotné HL. V této části 

bude pojednáno o sorpci Pb2+ na B75 v přítomnosti HL (dále označeno Pb-HL/B75), při iontové síle 

0,1 mol/dm3 upravené pomocí NaCl a při pH 5, kdy bude uvedena adsorpční izoterma olovnatých 

iontů. Navážka vzorku B75 byla 0,1 g, koncentrace HL 100 mg/dm3 a celkový objem suspenze 

100 cm3. Koncentrace Pb2+ iontů byla zvolena v rozmezí 0,474 - 4,736 mmol/dm3. 

V grafu na obr. 6 jsou uvedeny jednotlivé experimentální body a také jimi proložená Freundlichova 

izoterma (koeficient korelace R2 = 0,9546). Lze tedy konstatovat, že adsorbované množství Pb2+ 

postupně narůstá s rostoucí koncentrací Pb2+ iontů. HL tedy způsobují relativně rovnoměrný nárůst 

zachyceného množství Pb2+. Podobný průběh vykazuje také sorpce Pb-B75 s úpravou iontové síly, 

vedle vlivu HL lze tedy očekávat také vliv aniontů Cl- pocházejících z NaCl, kterým byla upravována 

iontová síla, ve smyslu uvedeném v předchozích statích. HL tedy adsorbované množství kationtů Pb2+ 

výrazně nezvyšují oproti samotnému B75, alespoň tedy v případě, že iontová síla je nastavena pomocí 

NaCl na 0,1 mol/dm3 a při pH 5. HL však mohou mít vliv na pevnost vazby olovnatých iontů 

v komplexu Pb-HL/B75 a tím na odstraňování kationtů Pb2+ z životního prostředí. 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

crovn Pb [mmol/dm
3
]

Q
 [

m
m

o
l 
P

b
 /
 g

 B
7
5
]

Experimentální body

Freundlichova izoterma

  

Obr. 6: Adsorpční izoterma Pb-HL/B75 proložená experimentálními body. Iontová síla 

upravena na 0,1 mol/dm3 pomocí NaCl, hodnota pH 5. Navážka B75 byla 0,1 g. 

Koncentrace HL v sytícím roztoku 100 mg/dm3. Celkový objem suspenze byl 

100 cm3. Koeficient korelace Freundlichovy izotermy R2 = 0,9546. 

 

Během interakce Pb-HL/B75 dochází k zachycení téměř všech HL v celém rozsahu koncentrací 

olovnatých iontů V roztoku bylo přítomno 10 mg HL, a 0,1 g B75, přičemž došlo k záchytu průměrně 
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95 mg HL/g B75. HL tedy v případě přítomnosti kationtů Pb2+ sorbují, pravděpodobně dochází ke 

tvorbě kationtových můstků mezi povrchem B75 a HL prostřednictvím Pb2+. HL tedy mohou hrát roli v 

pevnosti vazby olovnatých iontů v komplexu Pb-HL/B75. V části zabývající se interakcí HL-B75 bylo 

zjištěno, že při použití bivalentních iontů je adsorbováno velké množství HL, které navíc velmi málo 

desorbují a tak je pravděpodobné, že HL mohou napomáhat k depozici olovnatých iontů. 

 

Porovnáním informací získaných v kap. 5.2.1, 5.2.2 a v této kapitole lze kontatovat, že nejvyšší 

množství Pb2+ iontů je zachyceno na samotné HL (až 2,7 mmol Pb2+/g HL), kdy tyto v přítomnosti Pb2+ 

iontů pomalu koagulují. Samotné HL však nelze z pohledu depozice Pb2+ v přírodě příliš uvažovat, 

protože koagulát je relativně nestabilní a dochází k jeho rozrušení. V případě interakce Pb2+ iontů se 

samotným vzorkem B75 a s B75 v přítomnosti HL (HL/B75) je zachycené množství Pb2+ iontů 

srovnatelné, avšak nižší než v případě samotných HL. Na HL lze navázat téměř trojnásobné množství 

Pb2+ oproti samotnému B75 nebo při synergickém působení HL a B75 při daných podmínkách (pH 5, 

iontová síla 0,1 mol/dm3 upravená pomocí NaCl). Tento rozdíl může být způsoben vazbou Pb2+ nejen 

na kyselé skupiny HL, ale také koordinačně-kovalentními vazbami na volné elektronové páry 

kyslíkových atomů v molekulách HL tvořících koagulát v případě přítomnosti jen HL. V případě  

Pb-HL/B75 Pb2+ tvoří pravděpodobně můstky mezi povrchem B75 a HL, případně mezi jednotlivými 

molekulami HL. Tvorba koordinačně-kovalentních vazeb ve smyslu uvedeném výše je pak 

pravděpodobně ztížena sterickým efektem, kdy HL navázané na B75 neposkytují dostatek prostoru pro 

tvorbu těchto vazeb. Pohybem však nedochází k rozrušení komplexu Pb-HL/B75, ten je tedy stabilní a 

může představovat mechanismus depozice Pb2+ iontů v přírodním prostředí. 

Dále bylo zjištěno, že dochází k adsorpci téměř všech HL v celém koncentračním rozsahu Pb2+ kationtů 

(na rozdíl od samotných HL, kdy při nízkých koncentracích Pb2+ iontů nekoagulovaly všechny HL). 

HL jsou tedy vázány v komplexu Pb-HL/B75 a mohou pravděpodobně ovlivňovat pevnost vazby 

olovnatých iontů, čímž mohou mít vliv na odstraňování kationtů Pb2+ z životního prostředí 

prostřednictvím jejich depozice v tomto komplexu. Tento efekt synergického působení B75 a HL na 

depozici olovnatých iontů a další vlivy budou náplní dalších kapitol. 

 

5.2.4 Vliv hodnoty pH na sorpci Pb2+ na B75 v přítomnosti HL 
 

V experimentu byly zvoleny hodnoty pH 1, 3, 5, 7, a 9. Navážka vzorku B75 činila 0,5 g. Koncentrace 

HL byla zvolena 100 mg/dm3, koncentrace Pb2+ iontů pak 500 mg/dm3. Iontová síla byla upravena 

pomocí NaCl na 0,1 mol/dm3. Desorpce byla prováděna roztokem NaCl o koncentraci 0,1 mol/dm3. 

Celkový objem suspenzí byl vždy 200 cm3. Byly realizovány 3 sytící kroky, 1 desorpční krok a promytí 

demineralizovanou vodou. Kontaktní čas byl vždy 24 hodin.  
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Na obr. 7 je zobrazen graf ukazující adsorbovaná množství Pb2+ iontů v jednotlivých krocích 

v závislosti na hodnotě pH při iontové síle 0,1 mol/dm3. Je pozorován trend, že s rostoucí hodnotou pH 

roste zachycené množství kationtů Pb2+. Do hodnoty pH 5 je tento nárůst pozvolný, následně dochází 

k prudkému nárůstu zachyceného množství olovnatých iontů. Velmi nízké, až nulové adsorbované 

množství olovnatých iontů při nízkých hodnotách pH lze přisoudit primárně H+ iontům, příp. Na+ 

iontům přítomným v roztoku, které s Pb2+ „soutěží“ o vazebné pozice na B75 nebo HL, čímž se tato 

místa stanou nepřístupná pro Pb2+ ionty. S rostoucí hodnotou pH klesá vliv H+ iontů a zůstává jen vliv 

Na+, tedy iontové síly. Prudký nárůst zachyceného množství Pb2+ při hodnotách pH nad 5,5 (hodnota 

roztoků před úpravami pH) je způsoben tvorbou hydroxosloučenin olovnatých iontů, primárně 

Pb(OH)2, čím vyšší je hodnota pH, tím vyšší je množství vznikajícího Pb(OH)2, resp. hydratovaného 

oxidu PbO . xH2O, který je velmi špatně rozpustný (součin rozpustnosti při 25°C 3.10-16). Celkově lze 

sledovat, že ve všech sytících krocích bylo zachyceno alespoň malé množství olovnatých iontů. HL 

tedy nezvyšují adsorbované množství Pb2+ ve smyslu předchozí stati, tedy v jednom sytícím kroku, 

avšak mohou, v závislosti na hodnotě pH zvyšovat adsorbované množství kationtů Pb2+ v případě 

kontinuální interakce, kdy se pravděpodobně tvoří vyšší vrstvy HL v komplexu Pb-HL/B75. Pb2+ ionty 

pak figurují jako spostředkovatel vazby HL ve vyšších vrstvách s HL a v nižších vrstvách pomocí 

kationtových můstků. Na menším grafu obr. 7 lze vidět, že při prvním sycení je zachycené množství 

olovnatých iontů větší než při 2. a 3. sycení, kdy jsou ale zachycená množství navzájem srovnatelná. 

V 1. sycení se na příjmu Pb2+ iontů podílejí nejen HL, ale také povrch B75, proto je zachycené 

množství vyšší. V dalších sytících krocích už dochází jen k interakci mezi HL na B75 již 

adsorbovanými a dalšími přidanými HL. Tvoří se tak další vrstvy HL na již pokrytém povrchu B75, 

dochází k jakémusi „nabalování“, což bylo sledováno v předchozí kapitole v případě přítomnosti 

bivalentních Ca2+ iontů s sytících roztocích. Při desorpci pomocí roztoku NaCl došlo při hodnotách pH 

nižších než 5,5 k uvolnění většího množství olovnatých iontů, přičemž s hodnotou pH rostoucí nad pH 

5,5 se toto desorbované množství zmenšuje. Tento pokles desorpce opět potvrzuje tvorbu špatně 

rozpustné sloučeniny, pravděpodobně Pb(OH)2. Při této desorpci pravděpodobně dochází k náhradě 

Pb2+ iontů Na+ ionty v povrchových funkčních skupinách HL na komplexu Pb-HL/B75, protože jak 

bude diskutováno dále, při desorpčním kroku pomocí roztoku NaCl nedošlo k uvolnění téměř žádných 

HL. 

Z pohledu adsorbovaného množství HL po provedení jednotlivých kroků bylo zjištěno, že při všech 

sytících krocích v celém rozsahu hodnot pH jsou zachyceny téměř veškeré přítomné HL a rovněž 

v desorpčním kroku roztokem NaCl nedochází k uvolnění téměř žádných HL z komplexu Pb-HL/B75. 

Toto  chování odpovídá chování bivalentního Ca2+ kationtu v kapitole 5.1.2. Výsledky tedy potvrzují 

příznivý vliv bivalentních kationtů na adsorpci HL.  
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Obr. 7: Zachycená množství Pb2+ iontů v komplexu Pb-HL/B75 po provedení jednotlivých 

kroků (3 sytící kroky a desorpční krok) v závislosti na pH. Iontová síla 

0,1 mol/dm3. Koncentrace HL v sytících roztocích 100 mg/dm3, koncentrace Pb2+ 

iontů v sytících roztocích 500 mg/dm3. Navážka vzorku B75 0,5 g, celkový objem 

suspenzí 200 cm3. 

 

Obr. 8 uvádí pevně zachycené množství kationtů Pb2+ v komplexu Pb-HL/B75. Jedná se o stav, kdy 

materiály Pb-HL/B75 připravené při různých hodnotách pH a po desorpci roztokem NaCl byly promyty 

demineralizovanou vodou bez úpravy hodnot pH, čímž došlo k zásadní změně hodnoty pH i iontové 

síly. Body v grafu jsou vyneseny v hodnotách pH, které byly udržovány při přípravě materiálů  

Pb-HL/B75. Z grafu je zřejmé, že došlo k uvolnění olovnatých iontů, hlavně v rozmezí hodnot pH 

přípravy materiálů Pb-HL/B75 pod hraničním pH 5,5, kdy v rozmezí hodnot pH 1 – 3 dochází u 

úplnému uvolnění všech Pb2+ iontů. Od hodnoty pH 3 zůstávají v komplexu Pb-HL/B75 pevně 

navázány olovnaté ionty, které jsou takto trvale odstraněny z vodného prostředí. Tímto způsobem 

mohou HL společně s B75 snižovat množství kationtů Pb2+ přístupných pro příjem živými organismy, 

především rostlinami, z půd, jak uvádí např. Shi a kol. [31]. S hodnotou pH, při které byly materiály 

Pb-HL/B75 připraveny, rostoucí nad hraniční pH 5,5 dochází k prudkému nárůstu natrvalo 

odstraněných olovnatých iontů. To souvisí pravděpodobně s již výše zmiňovanou tvorbou 

hydroxosloučenin Pb2+ iontů, především s nerozpustným Pb(OH)2.  

Z pohledu pevně zachyceného množství HL lze pozorovat jejich uvolnění u materiálů  

Pb-HL/B75 připravených při pH 1 – 5, přičemž hodnota uvolněného množství dosahuje maxima u 

materiálu připraveného při pH 3. Při promytí demineralizovanou vodou byly u materálu Pb-HL/B75 

připraveného při pH 3 uvolněny jak HL, tak také olovnaté ionty. Lze tedy předpokládat, že Pb2+ ionty 
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uvolněné při desorpci roztokem NaCl pocházejí z povrchových funkčních skupin HL, jak bylo uvedeno 

výše, Pb2+ ionty uvolněné při promytí demineralizovanou vodou pak pocházejí pravděpodobně 

z kationtových můstků mezi HL v jednotlivých vrstvách. 
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Obr. 8: Pevně zachycené množství Pb2+ iontů v komplexu Pb-HL/B75. Stav po promytí 

materiálů demineralizovanou vodou bez úpravy hodnoty pH. Body jsou vyneseny 

v hodnotách pH udržovaných u jednotlivých materiálů při sycení.  

 

Lze tedy vyvodit, že s rostoucí hodnotou pH narůstá zachycené množství Pb2+ iontů. Bylo zjištěno, že 

od hodnoty pH 3 dochází k pevnému navázání olovnatých iontů v komplexu Pb-HL/B75 (toto 

samozřejmě platí při iontové síle 0,1 mol/dm3), kdy nedochází k jejich uvolnění ani výraznou změnou 

hodnoty pH nebo iontové síly. Při hraniční hodnotě pH 5,5 je toto pevně zachycené množství cca  

79 mg Pb2+/g B75. Tímto způsobem pravděpodobně dochází k odstraňování olovnatých iontů 

z vodného prostředí v přírodě, navíc navázáním Pb2+ iontů v komplexu Pb-HL/B75 se snižuje 

přístupnost Pb2+ iontů pro živé organismy. 

 

5.2.5 Vliv iontové síly na sorpci Pb2+ iontů na B75 v přítomnosti HL 
 

Navážka vzorku B75 byla v tomto experimentu 0,5 g. Koncentrace v sytících roztocích byly zvoleny na 

100 mg/dm3 pro HL a 500 mg/dm3 pro Pb2+. Iontová síla byla upravena na 0,01 mol/dm3 resp. 

0,1 mol/dm3 pomocí NaCl.  Desorpce probíhala roztokem NaCl o stejné iontové síle, která byla zvolena 

pro sytící roztok. Celkový objem suspenzí byl vždy 200 cm3. Opět byly realizovány 3 sytící kroky, 1 

desorpční krok a promytí demineralizovanou vodou. Kontaktní čas byl opět 24 hodin. 
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V experimentu byl zkoumán vliv iontové síly při hodnotách pH 3, 5 a 9. Při úpravách pH dochází 

přídavkem kyseliny nebo roztoku NaOH k nárůstu iontové síly maximálně o 2,2.10-3 mol/dm3, 

v případě, že se uvažuje i plná disociace HL, pak je nárůst iontové síly do 3,3.10-3 mol/dm3, tedy 

v případě nižší použité iontové síly je tato změněna na 0,0133 mol/dm3. Porovnávány jsou iontové síly 

s rozdílem řádu, proto lze změnu přídavkem kyseliny a disociací HL zanedbat. 

 

Při pH 3 se objevuje v komplexu Pb-HL/B75 při obou iontových silách  adsorbované množství Pb2+ 

iontů ve všech sytících krocích. V 1. a 2. sytícím kroku je však adsorbované množství těchto iontů 

vyšší v případě nižší iontové síly ve 3. sytícím kroku jsou pak zachycená množství při jednotlivých 

iontových silách srovnatelná. Tento trend lze přisoudit menší kompetici Pb2+ a Na+ o vazebná místa při 

nižší iontové síle. V případě pH 5 se opět projevuje trend, kdy zachycené množství Pb2+ narůstá 

s klesající iontovou silou ve všech třech sytících krocích. Pro doplnění informací byla sorpce zkoumána 

také při pH 9, kdy bylo zjištěno, že zachycené množství Pb2+ při tomto pH je mnohem vyšší v případě 

obou iontových sil, než při nižších hodnotách pH, zároveň jsou zachycená množství Pb2+ iontů při obou 

iontových silách téměř totožná, což je způsobeno tvorbou různých hydroxosloučenin Pb2+ iontů, 

především nerozpustného Pb(OH)2. Při desorpci roztokem NaCl dochází k uvolnění téměř shodného 

množství olovnatých iontů v případě obou iontových sil při všech hodnotách pH. Při pH 9 dochází 

k uvolnění jen velmi nepatrného množství Pb2+ iontů, což opět ukazuje na přítomnost špatně 

rozpustného Pb(OH)2 (součin rozpustnosti 3.10-16 při 25 °C).  

Z pohledu sorpce HL lze konstatovat, že při všech hodnotách pH dochází u obou iontových sil 

s záchytu téměř všech HL, při nižší iontové síle je množství adsorbovaných HL nepatrně nižší než při 

vyšší iontové síle. Při desorpci roztokem NaCl dochází k uvolnění jen velmi malého množství HL 

v celém rozsahu hodnot pH i při obou iontových silách. Mírně odlišná je situace při promytí materiálů 

Pb-HL/B75 demineralizovanou vodou, kdy u materiálů připravených při pH 3 a 5 při vyšší iontové síle 

(0,1 mol/dm3) došlo k uvolnění mnohem většího množství HL než při nižší iontové síle. To je 

pravděpodobně způsobeno větší účastí Na+ iontů na vazbě HL na B75 v případě vyšší iontové síly. 

V případě materiálů připravených při pH 9 nedošlo ani při promytí demineralizovanou vodou 

k uvolnění většího množství HL. 

Obr. 9 uvádí pevně zachycená množství Pb2+ iontů v komplexu Pb-HL/B75 v závislosti na pH pro obě 

iontové síly. Jedná se o hodnoty po konečném promytí materiálů Pb-HL/B75 demineralizovanou 

vodou. Je zřejmé, že při nižší iontové síle dochází k pevnému navázání většího množství Pb2+ už při 

hodnotě pH 3. S hodnotou pH rostoucí nad hraniční pH 5,5 (viz předchozí stať) dochází ke sbližování 

pevně zachycených množství olovnatých iontů v komplexu Pb-HL/B75 při jednotlivých iontových 

silách a při pH 9 jsou tato množství totožná. Při hraniční hodnotě pH 5,5 je pevně zachyceno 
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79 mg Pb2+/g B75 v případě iontové síly 0,1 mol/dm3 a 126 mg Pb2+/g B75 v případě iontové síly 

0,01 mol/dm3. 

 

 

Obr. 9: Pevně zachycená množství Pb2+ v komplexu Pb-HL/B75 při jednotlivých 

iontových silách v závislosti na pH. Jedná se o stav po promytí materiálů  

Pb-HL/B75 demineralizovanou vodou. Body jsou vyneseny v hodnotách pH 

udržovaných při syceních jednotlivých materiálů. 

 

Z pohledu pevně zachyceného množství HL v komplexu Pb-HL/B75 (opět stav po promytí 

demineralizovanou vodou) dochází při vyšší iontové síle kolem pH 3 k poklesu u pevně zachyceného 

množství HL, kdežto při nižší iontové síle k tomuto poklesu nedochází. Toto je pravděpodobně 

způsobeno Na+ ionty, které se při vyšší iontové síle více účastní interakce  

HL-B75, a tím snižují pevnost vazby. Od hodnoty pH 5 je pak pevně zachycené množství HL při 

jednotlivých iontových silách srovnatelné. 

 

6 ZÁVĚR 
 

Předložená práce se zabývá popisem interakcí HL s bentonitem s vysokým obsahem montmorillonitu a 

vlivem těchto interakcí na zachycování olovnatých iontů z vodného prostředí, případně na jejich 

odstraňování z životního prostředí. Výsledky řešené problematiky lze shrnout do následujících bodů: 

 

1) Byla zkoumána interakce HL s B75 v závislosti na čase, valenci kationtů v sorpčních roztocích, na 

hodnotě pH a také na hodnotě iontové síly. Poté byly provedeny analýzy vzniklých materiálů 

pomocí práškové rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie, jimiž bylo určeno zda dochází 



 
24 

 

 

k interakci HL jen s povrchem B75 (adsorpci HL) nebo zda dochází k interkalaci HL do mezivrství 

vzorku B75. 

 

 Při zkoumání závislosti adsorpce HL na B75 na čase byla zjištěna také značná závislost  na 

valenci kationu v roztoku. V případě monovalentních kationtů Na+ dochází k ustálení 

rovnováhy až po 17 hodinách, kdy je adsorbované množství HL 25 mg/g B75. Při použití 

bivalentních Ca2+ iontů dochází k ustálení adsorbovaného množství už po 2 hodinách a 

adsorbované množství HL je 44 mg/g B75, přičemž počáteční koncentrace HL byly pro oba 

kationty shodné.  
 Z pohledu vlivu hodnoty pH na adsorpci HL na B75 byl zjištěn opět značný vliv valence 

kationtů v sytících roztocích. V přítomnosti bivalentních Ca2+ kationtů se vliv pH téměř 

neprojevuje a jsou adsorbovány téměř všechny HL ve všech sytících krocích a desorpce je 

rovněž minimální. Při použití monovalentních Na+ iontů se projevuje značný vliv hodnoty pH, 

kdy dochází k poklesu adsorbovaného množství HL s rostoucí hodnotou pH. Navíc od hodnoty 

pH 3 se projevuje jen slabá vazba HL na povrch B75 a HL jsou tak velmi snadno z povrchu 

vymyty. 

 Vliv iontové síly na adsorpci HL na B75 byl, podobně jako předchozí, zkoumán v souvislosti 

s valencí kationu v sytících roztocích. V přítomnosti monovalentních kationtů (Na+) byl 

v adsorpčních krocích sledován pokles adsorbovaného množství HL s klesající iontovou silou. 

V případě použití bivalentních Ca2+ iontů také s klesající iontovou silou klesá adsorbované 

množství HL na B75, ovšem pokles je mnohem nižší, než v případě Na+ iontů.  

 Pomocí analýz metodami práškové rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie bylo 

zjištěno že dochází pouze k adsorpci HL na povrch B75, k interkalaci organického materiálu do 

mezivrství B75 nedochází.  

 

2) Ve druhé části předložené práce byla zkoumána interakce olovnatých iontů se vzorkem B75  

(Pb-B75), dále pak s HL (Pb-HL) a také současná interakce olovnatých iontů se vzorkem B75 a HL 

(Pb-HL/B75). Práce se také věnuje vlivu hodnoty pH a hodnoty iontové síly na interakci Pb2+ iontů 

s B75 a HL. Byl zjištěn značný vliv HL na trvalé odstranění olovnatých iontů z vodného prostředí. 

 

 Bylo zjištěno, že na samotný B75 lze bez úpravy iontové síly a při hodnotě pH 5 adsorbovat 

0,428 mmol Pb2+/g B75. Při upravené iontové síle pomocí NaCl na 0,1 mol/dm3 dochází 

s rostoucí iontovou silou při nižších koncentracích Pb2+ iontů k poklesu adsorbovaného 
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množství těchto iontů. S rostoucí koncentrací olovnatých iontů však dochází ke změně, kdy při 

vyšší iontové síle je adsorbované množství Pb2+ iontů vyšší, než při nižší iontové síle.  

 Na samotné HL použité pro experimenty v této práci lze, v případě, že nebyla dodatečně 

upravována iontová síla, navázat maximálně 1,6 mmol Pb2+/g HL. Při úpravě iontové síly 

pomocí NaCl dochází k nárůstu zachyceného množství Pb2+, kdy bylo zachyceno až 

2,7 mmol Pb2+/g HL.  

 Při společné interakci jílu, Pb2+ a HL (Pb-HL/B75), nebylo zjištěno výraznější zvýšení 

adsorbovaného množství olovnatých iontů oproti B75. Z pohledu adsorpce HL však bylo 

prokázáno, že dochází k adsorpci téměř všech HL v celém koncentračním rozsahu Pb2+ 

kationtů. HL jsou tedy vázány v komplexu Pb-HL/B75 a budou pravděpodobně ovlivňovat 

pevnost vazby olovnatých iontů, čímž budou ovlivňovat odstraňování kationtů Pb2+ z životního 

prostředí prostřednictvím jejich depozice v tomto komplexu.  

 Při zachycování Pb2+ iontů v komplexu Pb-HL/B75 hraje významnou roli hodnota pH, při níž 

k interakci dochází. Lze konstatovat, že s rostoucí hodnotou pH narůstá zachycené množství 

Pb2+ iontů. Dále bylo zjištěno, že od hodnoty pH 3 dochází k pevnému navázání olovnatých 

iontů v komplexu Pb-HL/B75, kdy nedochází k jejich uvolnění ani výraznou změnou hodnoty 

pH, nebo iontové síly. Při hraniční hodnotě pH 5,5 je toto pevně zachycené množství 

79 mg Pb2+/g B75. 

 Rovněž iontová síla nastavená základním elektrolytem (NaCl) má značný vliv na vazbu Pb2+ 

v komplexu Pb-HL/B75. S rostoucí iontovou silou klesá zachycené množství olovnatých iontů 

v celém rozsahu zkoumaných hodnot pH (3 – 9). Bylo tak zjištěno, že s rostoucí iontovou silou 

klesá deponované množství Pb2+ iontů.  

 

Těžké kovy představují typické polutanty v půdách, především v oblastech s intenzivní průmyslovou 

výrobou. Jako zástupce pro studium interakcí s HL a B75 bylo vybráno olovo. Objasnění možných 

mechanismů odstraňování těžkých kovů z životního prostředí je důležité obzvláště v našem kraji, který 

je poznamenán dlouholetou průmyslovou výrobou. Těžké kovy mohou být vyluhovány např. 

z uhelných odvalů, kde se ale také mohou nacházet HL vytvořené alterací zbytkového uhlí. HL se 

společně s těžkými kovy mohou takto dostat do okolního prostředí, kde mohou interagovat s jílovými 

částicemi obsaženými v půdě. Je tedy velmi důležité porozumět mechanismům, jejichž prostřednictvím 

dochází k odstraňování těchto polutantů z prostředí tak, aby se nedostávaly do potravního řetězce 

prostřednictvím jejich příjmu rostlinami. Tyto poznatky by měly být hlavním přínosem předložené 

práce. 



 
26 

 

 

7 POUŽITÁ LITERATURA 
 

[1] ESSINGTON, M. E. Soil and Water Chemistry: An Integrative Approach. Boca Raton : CRC 
Press, 2004. 534 s. ISBN 0-8493-1258-2. 

[2] BREEN, C., et al. Na/Pb, Na/Cd and Pb/Cd exchange on a low iron Texas bentonite in presence 
of competing H+ ions. Colloids and surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 1999, 
155, s. 211-219. 

[3] FENG, X.; SIMPSON, A. J.; SIMPSON, M. J. Chemical and mineralogical controls on humic 
acid adsorption to clay mineral surfaces. Organic Geochemistry. 2005, 36, s. 1553-1566. 

[4] SKOKANOVÁ, M.; DERCOVÁ, K. Humínové kyseliny, povod a štruktura. Chem. Listy. 2008, 
102, s. 262-268. 

[5] LIU, A.; GONZALES, R. D. Adsorption/Desorption in a system consisting of humic acid, heavy 
metals and clay minerals. Journal of Colloid and Interface Science. 1999, 218, s. 225-232. 

[6] SALMAN, M.; EL-ESWED, B.; KHALILI, F. Adsorption of humic acid on bentonite. Applied 

Clay Science. 2007, 38, s. 51-56. 
[7] XU, D., et al. Adsorption of Pb(II) from aqueous solution to MX-80 bentonite: Effect of pH, ionic 

strength, foreign ions and temperature. Applied Clay Science. 2008, 41, s. 37-46. 
[8] DONAT, R., et al. Thermodynamics of Pb2+ and Ni2+ adsorption onto natural bentonite from 

aqueous solutions.Journal of Colloid and Interface Science. 2005, 286, s. 43-52. 
[9] KERNDORFF, H.; SCHNITZER, M. Sorption of metals on humic acid. Geochim. Cosmochim. 

Acta. 1980, 44, s. 1701-1708. 
[10] BOHN, H.L.; MCNEAL, B.L.; O'CONNOR, G.A. Soil chemistry Second Edition. New York : 

John Wiley & Sons, 1985. 341 s. 
[11] WEISS, Z.; KUŽVART, M. Jílové minerály, jejich nanostruktura a využití. Praha : Karolinum, 

2055. 282 s. ISBN 80-246-0868-5. 
[12] JONES, M.N.; BRYAN, N.D. Colloidal properties of humic substances. Advances in Colloid and 

Interface Science. 1998, 78, s. 1-48. 
[13] Brno University of Technology, Faculty of Chemistry [online]. 2011 [cit. 2011-08-08]. Humic 

substances. Dostupné z WWW: 
<http://www.fch.vutbr.cz/home/kucerik/RESEARCH%20HS.htm>. 

[14] SCHULTEN, H.R.; SCHNITZER, M. A state of the art structural concept for humic 
substances.Naturwissenschaften. 1993, 80, s. 29-30. 

[15] PINHEIRO, J.P.; MOTA, A.M.; SIMÕES GONÇALVES, M.L. Complexation study of humic 
acids with Cadmium(II) and lead(II). Analytica Chimica Acta. 1994, 284, s. 525-537. 

[16] SUTTON, R.; SPOSITO, G. Molecular simulation of humic substance–Ca-montmorillonite 
complexes. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2006, 70, s. 3566–3581. 

[17] ARNARSON, T.S.; KEIL, R.G. Mechanisms of pore water organic matter adsorption to 
montmorillonite. Marine Chemistry. 2000, 71, s. 209-320. 

[18] TOMBÁCZ, E., et al. The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the 
interaction of clay mineral and iron oxide particles. Organic Geochemistry. 2004, 35, s. 257-267. 

[19] MURPHY, E.M., et al. Interaction of hydrophobic organic compounds with mineral-bound humic 
substances. Environmental Science and Technology. 1994, 28, s. 1291-1299. 

[20] SCHLAUTMAN, M.A.; MORGAN, J.J. Adsorption of aquatic humic substance on colloidal-size 
aluminium oxide particles: influence of solution chemistry. Geochimica et Cosmochimica Acta. 
1994, 58, s. 4293-4303. 

[21] ABATE, G.; MASINI, J.C. Influence of pH, ionic strength and humic acid on adsorption of 
Cd(II) and Pb(II) onto vermiculite. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. 2005, 
262, s. 33–39. 

[22] HIZAL, J.; APAK, R. Modeling of copper(II) and lead(II) adsorption on kaolinite-based clay 
minerals individually and in the presenceof humic acid. Journal of Colloid and Interface Science. 
2006, 295, s. 1-13. 



 
27 

 

 

[23] ZHOU, J.L., et al. The formation of humic coatings on mineral particles under simulated 
estuarine conditions - a mechanistic study. Wat. Res.. 1994, 28, s. 571-579. 

[24] MAJZIK, A.; TOMBÁCZ, E. Interaction between humic acid and montmorillonite in the 
presence of calcium ions. Interfacial and aqueous phase quilibria: Adsorption and 
complexation. Organic Geochemistry. 2007, 38, s. 1319-1329. 

[25] THENG, B.K.G. Clay-polymer interactions: summary and perspectives. Clays and Clay minerals. 
1982, 30, s. 1-10. 

[26] LEŠKO, J.; TRŽIL, J.; ŠTARHA, R. Anorganická chemie. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 256 
s. 

[27] KULVEITOVÁ, H. Využití acidifikace a speciační analýzy k hodnocení metalurgických odpadů. 
Ostrava, 2005. 94 s. Habilitační práce. VŠB-TU Ostrava. 

[28] WANG, S., et al. Influence of pH, soil humic/fulvic acid, ionic strength, foreign ions and addition 
sequences on adsorption of Pb(II) onto GMZ bentonite. Journal of Hazardous Materials. 2009, 
167, s. 44–51. 

[29] INGLEZAKIS, V.J., et al. Removal of Pb(II) from aqueous solutions by using clinoptilolite and 
bentonite as adsorbents. Desalination. 2007, 210, s. 248–256. 

[30] WU, Z., et al. Effects of organic acids on adsorption of lead onto montmorillonite, goethite and 
humic acid. Environmental Pollution. 2003, 121, s. 469–475. 

[31] SHI, W., et al. Co-remediation of the lead-polluted garden soil by exogenous natural zeolite and 
humic acids. Journal of Hazardous Materials. 2009, 167, s. 136–140. 

[32] COLES, C.A.; YONG, R.N. Humic acid preparation, properties and interactions with metals lead 
and cadmium. Engineering Geology. 2006, 85, s. 26-32. 

[33] KERAMOST a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-08-19]. Dostupné z WWW: 
<http://www.keramost.cz>. 

[34] Severočeské doly a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-08-19]. Dostupné z WWW: <http://www.sdas.cz>. 
[35] YING, L., et al. Adsorption thermodynamic and kinetic studies of dissolved chromium onto 

humic acids. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2008, 65, s. 25-29. 
[36] KURKOVÁ, M., et al. Humic acids from oxidized coals I. Elemental composition, titration 

curves, heavy metals in HA samples, nuclear magnetic resonance spectra of HAs and infrared 
spectroscopy. Chemosphere. 2004, 54, s. 1237–1245. 

 

 



 
28 

 

 

Publikační činnost 

 

Impaktované časopisy: 

 [1] MUCHA, M.; PAVLOVSKÝ, J.; HERECOVÁ, L.; MÍČEK, D.; VĚŽNÍKOVÁ, H. Možnosti 
přípravy materiálů na bázi jíl-huminová látka. Chemické listy. 2012, [přijato do tisku] 

 
 

Recenzované časopisy: 

 

[2]  PAVLOVSKÝ, J.; HERECOVÁ, L.; MÍČEK, D.; VĚŽNÍKOVÁ, H.; MUCHA, M.; 
ŠTUDENTOVÁ, S.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H. Využití nových materiálů na 
bázi jílových minerálů pro sorpci nebezpečných plynných polutantů (The utilization of new 
materials based on clay minerals for the sorption of gaseous pollutants). Spektrum.  2009, 9(1), 
s. 68-71. 

[3]  PAVLOVSKÝ, J.; MUCHA, M. Intercalation of humic acids on clay minerals by different 
procedures and study of intercalates properties using methods of chemical analysis. Journal of 

Nanocomposites and Nanoceramics. 2010, 1, s. 11-13. 

[4] PAVLOVSKÝ, J.; HERECOVÁ, L.; MÍČEK, D.; VĚŽNÍKOVÁ, H.; MUCHA, M.; 

ŠTUDENTOVÁ, S.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H. Modifikované jílové minerály 
jako sorbenty organických plynných polutantů. Spektrum. 2010, 10(1), s. 50-55. 

[5] PAVLOVSKÝ, J.; HERECOVÁ, L.; MÍČEK, D.; VĚŽNÍKOVÁ, H.; MUCHA, M.; 
ŠTUDENTOVÁ, S.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; KOBĚRSKÁ, Z.; VASKOVÁ, 
I. Sorbenty na bázi jíl-huminová látka a jejich využití pro sorpci dichromanů. Spektrum. 2011, 
11(1), s. 54-59. 

 

Příspěvky do sborníků na konferencích: 

 
[6] PAVLOVSKÝ, J.; HERECOVÁ, L.; MÍČEK, D.; VĚŽNÍKOVÁ, H.; DOLEŽALOVÁ 

WEISSMANNOVÁ, H.; ŠTUDENTOVÁ, S.; MUCHA, M.; SLOVÁK, V.; RITZ, M. Metoda 
interkalace jílových minerálů jako možnost přípravy interkalátů pro sorpci nebezpečných 
polutantů ze životního prostředí.  
In: Environmental and Safety Aspects of Fires and Accidents 2009, Proceedings of the 

International Conference 2009. Trnava: AlumniPress MtF STU Trnava, 2009.  
s. 162-173. 

[7]  PAVLOVSKÝ, J.; VYSTRČILOVÁ, T.; MUCHA, M.; SLOVÁK, V.; RITZ, M.; BRENDLER, 
E.; VALÁŠKOVÁ, M. Interkaláty na bázi sodného a vápenatého jílu z pohledu termické 
analýzy a dalších metod. In: Ostravský seminář termické analýzy OSTA 2009. Ostrava: 
Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 21.  

[8]  MUCHA, M. Intercalation of humic acids to clay minerals., In: Den doktorandů Fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství 2009. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,  2009. s. 21. 



 
29 

 

 

[9]  MUCHA, M. Influence of pH value and solution cation to humic acids sorption on clay 
mineral., In: Den doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 2010, Ostrava: 
VŠB-TU Ostrava, 2010.s. 87-90. 

[10]  MUCHA, M.; PAVLOVSKÝ, J. Depozice olovnatých iontů na bentonitu v přítomnosti 
huminových kyselin. In: Nové poznatky v oblasti výzkumu a netradičního využití geomateriálů. 

Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2010. s. 109-117. 

[11]  PAVLOVSKÝ, J.; MUCHA, M. Sorpce kationtového barviva methylenové violeťi 2B na jílové 
minerály. In: Nové poznatky v oblasti výzkumu a netradičního využití geomateriálů. Ostrava: 
Ústav geoniky AV ČR, 2010. s. 87-97. 

[12] KOBĚRSKÁ, Z.; PAVLOVSKÝ, J.; MUCHA, M. Sorpce dichromanů na interkaláty typu 
huminová kyselina-jíl. In: Analýza organických látek. Komorní Lhotka: 2 theta, 2010. s. 202-
212. 

[13] PAVLOVSKÝ, J.; MUCHA, M. Sorpce methylenové violeťi  2B na jíly v závislosti na hodnotě 
pH. In: Anorganická analýza v životním prostředí. Komorní Lhotka: 2 theta, 2010. s. 158-164. 



 
30 

 

 

Short summary 
 
Introduced work deals with mutual interactions between humic substances, natural bentonite (type 

Bentonit 75, B75) and lead. Experiments are targeted to clarify the behavior of humic substances (HS) 

in the contact with B75 and Pb(II) ions  at various conditions. Results can be summarized to the 

following points: 

 

1) The valence of cations present in the solution has the greatest influence at HS interactions with 

B75. 

2) Adsorbed amount of HS was stabilized much faster in the presence of divalent cations (2 hours) 

then in the presence of monovalent cations (17 hours). 

3) Adsorbed amount of HS decreases with increasing pH value. This influence appears mainly in 

the presence of monovalent cations, in the case of divalent cations the influence of pH value 

was negligible. 

4) Adsorbed amount of HS on the B75 arises with increasing ionic strength, again the effect of 

ionic strength is greater in the presence of monovalent cations then in the presence of divalent 

cations 

5) Divalent cations increase adsorbed amount of HS on the B75 against monovalent cations and 

also they increase strength of bonds between B75 and HS or between molecules of HS to each 

other. 

6) HS are adsorbed on the surface of B75, the intercalation of HS to the interlayer doesn’t take 

place. 

7) HS can increase the captured amount of Pb(II) against B75 alone, but it is mainly due to the 

formation of higher layers of HS at the covered clay surface during continual contact. 

8) Captured amount of Pb(II) to B75 in the presence of HS increases with increasing pH value and 

it decreases with increasing ionic strength of background electrolyte. 

9) There are observed strongly bound and immobilized Pb(II) cations in the Pb-HS/B75 complex, 

also after huge change of solution parameters (pH value, ionic strength value). This represents 

probably one of the mechanisms of Pb(II) removing from environment. 


