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Abstrakt 

Jednou z moţností odstraňování organického barviva p-fenylendiaminu ze ţivotního 

prostředí je jeho sorpce na jílové minerály. V této práci byla provedena sorpce 

p-fenylendiaminu na SWy-2 při hodnotách pH v kyselé oblasti (1 a 4), a v zásadité oblasti 

pH 8. Kromě této sorpce byla u barviva p-fenylendiaminu, na základě literární rešerše, 

zjištěna jeho ekotoxicita při úniku do vod či půd, která nebyla dosud takto stanovena. 

Z tohoto důvodu bylo barvivo zkoušeno na semena hořčice bílé (Sinapis alba L.), 

charakterizující představitele rostlin, a také na vodní organismy ţábronoţky slaniskové 

(Artemia salina) při různých koncentracích. Po sorpci p-fenylendiaminu na SWy-2 byl 

získaný výluh při pH 8 aplikován na semena hořčice bílé (Sinapis alba L.) a byla zjišťována 

jeho ekotoxicita. 

 

Klíčová slova: p-fenylendiamin, jílové minerály, montmorillonit, ekotoxicita, adsorpce, 

ţábronoţka slanisková, hořčice bílá. 

 

   

Abstract 

There is a possibility of removing organic dye p-phenylenediamine from the 

environment by its sorption on clay minerals. In bachelor thesis the sorption of 

p-phenylenediamine on SWy-2 in acidic pH (1 and 4), and in the alkaline pH 8 was 

performed. In addition to the sorption of the dye p-phenylenediamine based on literature 

research, its ecotoxicity into the water or soil was found, which has not been determined yet. 

For this reason the dye was applied on white mustard seeds (Sinapis alba L.) characterizing 

the representatives of plants and it was applied on aquatic organisms, named brine shrimp 

(Artemia salina) by using of different concentrations. After the p-phenylenediamine sorption 

on SWy-2, the obtained leachate at pH value 8 was acquired and then applied on the white 

mustard seeds (Sinapis alba L.) and its ecotoxicity was determined. 

 

Key words: p-phenylenediamine, clay minerals, montmorillonite, ecotoxicity, adsorption, 

brine shrimp, white mustard. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje adsorpci organického barviva p-fenylendiaminu 

na jílový minerál SWy-2 při třech různých hodnotách pH a to 1, 4 a 8. Zmíněné barvivo  

p-fenylendiamin je toxické jak pro vodní organismy, tak i plodiny, přesto je vyuţíváno 

v průmyslu jako prekurzor aramidových vláken a plastů (Kevlar). Právě toxicita 

p-fenylendiaminu, stejně jako toxicita ostatních barviv, je velkým problém odpadních vod, 

do kterých se často dostávají jako tekuté odpady z řad odvětví průmyslu, především textilního 

průmyslu. Protoţe bylo toto barvivo díky své toxicitě v roce 2006 prohlášeno alergenem roku, 

z tohoto důvodu se pozornost bakalářské práce dále věnuje hlouběji ekotoxicitě 

p-fenylendiaminu na vodní organismy - ţábronoţky slaniskové (Artemia salina) a zástupce 

zemědělských plodin - hořčice bílé (Sinapis alba L.) při jeho různých koncentracích, včetně 

ekotoxicity výluhu získaného po sorpci p-fenylendiaminu na sodný montmorillonit při pH 8. 

Tato práce vznikla za finanční podpory Regionálního materiálově technologického 

výzkumného centra (RMTVC), a to projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040. 
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2. Cíle bakalářské práce 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo sorbovat barvivo na jílový minerál při různých 

hodnotách pH, za účelem jeho odstranění ze ţivotního prostředí. Pro tuto práci byla vybrána 

sorpce barviva p-fenylendiaminu na sodný montmorillonit při hodnotě pH 1, 4 a 8. 

Výluh po sorpci barviva měl pH 8, odpovídající odpadním vodám. Poté byl aplikován 

v několika koncentracích na semena hořčice bílé (Sinapis alba L.) a na základě zjištěných 

výsledků byla takto stanovena semichronická toxicita výluhu. Kromě výluhu bylo zkoušeno 

samostatné barvivo p-fenylendiamin jak na semena hořčice bílé (Sinapis alba L.), tak 

i na vodní organismy ţábronoţky slaniskové (Artemia salina) při různých koncentracích 

uvedeného barviva, čímţ byla takto stanovena akutní toxicita. U hořčice bílé byla stanovena 

inhibiční koncentrace 50 % (IC50), která způsobí 50% inhibici růstu testovaných semen 

hořčice bílé za 72 hodin a letální koncentrace 50 % (LC50), při které uhyne 50 % jedinců 

za 24 a 48 hodin byla zjišťována na ţábronoţkách slaniskových. 

Cíle bakalářské práce byly tyto: 

1. Provedení literární rešerše k tématu sorpce p-fenylendiaminu na jílové minerály a jeho 

odstranění ze ţivotního prostředí. 

2. Provedení experimentů sorpce p-fenylendiaminu na jíl montmorillonitového typu pro různé 

hodnoty pH. 

3. Provedení testu semichronické toxicity se semeny Sinapis alba L. (hořčice bílé) a testu 

akutní toxicity Artemia salina (ţábronoţka slanisková) na p-fenylendiaminu. 

4. Odzkoušení semichronické toxicity na výluh po sorpci p-fenylendiaminu na jíl. 
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3. Teoretická část 

V teoretické části je pojednáno o barvivu p-fenylendiaminu, jeho ekotoxicitě 

a moţnosti, jak ho lze odstranit z vod či půd. Zároveň jsou zohledněny a popsány jednotlivé 

jílové minerály. Poslední část je tvořena popisem jednotlivých adsorpčních izoterem. 

3.1. Barviva 

Jedná se o organické sloučeniny, které umoţňují absorpci světla ve viditelné oblasti 

spektra ve vlnovém rozsahu 380-780 nm. Nositelem barevnosti jsou skupiny s dvojnými 

vazbami tzv. chromofory (např. –N=N–, –NO2 skupiny). Intenzitu zbarvení k substrátu 

zvyšují auxochromy (např. skupiny –NH2, –OH) [1]. 

 

3.1.1. Rozdělení barviv 

Barviva se dělí na přírodní a syntetická. Původní rostlinná nebo ţivočišná barviva dnes 

ztrácejí svůj význam. Zvláštní skupinu tvoří barviva biologická a to barviva ţlučová 

(bilirubin) a krevní (hemoglobin) aj. 

Barviva syntetická se získávají z velkého mnoţství polotovarů, zaloţených 

na produktech zpracování ropy a dehtu. Nejpouţívanější ze syntetických barviv jsou  

azobarviva [1,2]. 

Barviva se také dělí podle: 

1) způsobu vybarvování, 

2) chemické struktury. 
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Barviva se pak dále dělí na: 

ad 1)  

• PŘÍMÁ - která vybarvují látku pouhým ponořením do vybarvovací lázně. Jsou 

rozpustná ve vodě a na substrát se váţí chemickou, fyzikální či povrchovou adsorpcí 

nebo vznikem vodíkových vazeb. Vazba mezi látkou a barvivem má iontový charakter. 

 

• ROZPOUŠTĚDLOVÁ - která jsou rozpustná pouze v organických rozpouštědlech 

a vybarvují se jimi plasty a potraviny. 

 

• DISPERZNÍ - jenţ jsou nerozpustná, na substrát se váţí adsorpcí. 

 

• MOŘIDLOVÁ - nanášejí se na vlákno pomocí kovových solí, se kterými vytvářejí 

komplexní sloučeniny. 

 

• VYVÍJENÁ - jsou nerozpustná a vytvářejí se aţ na substrátu z vodorozpustných sloţek. 

 

• KYPOVÁ - jsou nerozpustná ve vodě a působením dithioničitanu se převádějí 

na rozpustnou, bezbarvou formu, která se nanáší na vlákno. Získávají barevnost aţ 

oxidací na vlákně. 

 

• REAKTIVNÍ - se substrátem můţe vzniknout chemická vazba. 

 

ad 2) 

• AZOBARVIVA - mají ve své struktuře azoskupinu –N=N– . 

 

• ANTHRACHINONOVÁ - mají chinoidní systém antrachinonu, viz obr. 1. 

 

 

 

 

Obr. 1: Chinoidní systém antrachinonu. 
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• INDIGOIDNÍ - charakterizuje je specifická indigoidní struktura, viz obr. 2. 

 

 

 

Obr. 2: Indigoidní struktura. 

 

• SIRNÁ - mají heterocyklické kruhy, např. kruh thiazolu, viz obr. 3. 

 

 

   

 

Obr. 3: Thiazolový kruh. 

 

• ARYLMETHANOVÁ - mají systém podobný chinoidnímu. 

 

• FTALOCYANINOVÁ - tvoří jej heterocyklické kruhy s o-chinoidními systémy 

a komplexy s kovem. 

 

• REAKTIVNÍ - ke kyanurchloridovému kruhu se váţe jakékoliv barvivo, viz obr. 4. 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Kyanurchloridový kruh. 

 

• ZJASŇOVACÍ - tvoří aromatické a kyanurchloridové kruhy substituované na skupinu 

–CH=CH– [2,3]. 
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3.1.2. Použití barviv 

Nejčastěji se barviva pouţívají k vybarvování textilního materiálu, plastů, papíru, kůţe 

a výrobků z oblasti kosmetiky a potravin. Pouţívají se také i při výrobě polygrafických barev, 

nátěrových hmot, materiálů pro barevné fotografie. 

Stále více se pouţívají v medicíně, konverzi slunečního záření, v optice při výrobě 

barevných laserů. 

V České republice byla výroba organických barviv zahájena v roce 1907 syntetickým 

alizarinem ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem a.s. [4]. 

V této bakalářské práci bylo pouţito k sorpci na sodný jílový minerál SWy-2 barvivo 

p-fenylendiamin (p-FDA). 

 

3.1.3. Ekotoxikologické informace izomerů fenylendiaminu 

Alternativní název p-FDA je 1,4-diaminobenzen C6H4(NH2)2. Tato sloučenina vytváří 

tři izomery, neboli tři deriváty benzenu s dvěma aminoskupinami. Mezi tyto izomery patří: 

• o-fenylendiamin (1,2-diaminobenzen), který je rozpustný v chloroformu, málo ve vodě. 

Pouţívá se při výrobě barviv. Toxická dávka se pohybuje od 1 do 10 g se senzibilujícím 

účinkem. 

• m-fenylendiamin (1,3-diaminobenzen) je rozpustný ve vodě, methanolu, chloroformu, 

málo v benzenu, toluenu a etheru. Má široké pouţití v chemickém průmyslu. Pro člověka se 

toxicita pohybuje od 1 do 10 g. Nesenzibilizuje, ale vstřebává se kůţí. 

• p-fenylendiamin (1,4-diaminobenzen) je dobře rozpustný ve vodě, nepatrně v etheru. Je 

toxický při vdechování a styku s kůţí. Je vysoce toxický pro vodní organismy v letální dávce 

pro ryby (LC50) 0,06 mg/l za 96 hodin, pro bezobratlé organismy dafnie (Daphnia magna) 

činí efektivní dávka (EC50) 0,28 mg/l za 48 hodin [5,6]. 
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3.2. Studium p-fenylendiaminu 

Studované barvivo je bezbarvá tuhá látka, někdy mírně naţloutlé barvy se strukturou, 

viz obr. 5. Pouţívá se při výrobě polymerů, kompozitů a bývá součástí barev na vlasy.  

 

 

 

 

Obr. 5: Struktura p-fenylendiaminu. 

Toto barviva se vyrábí několika způsoby. Nejvíce se pouţívá metoda, při níţ se nechává 

působit amoniak na 4-nitrochlorbenzen a poté se provádí hydrogenace vzniklého  

4-aminonitrobenzenu dle následných reakcí: 

ClC6H4NO2 + 2 NH3 → H2NC6H4NO2 + NH4Cl     (1) 

H2NC6H4NO2 + 3 H2 → H2NC6H4NH2 + 2 H2O (2) 

Dalším ze způsobů výroby je tzv. DuPontova metoda, která je pojmenována 

po americké společnosti DuPont, která je jedna z největších světových firem v oblasti 

chemických výrob, a to hlavně zpracováním a výrobou polymerů. Při této metodě výroby 

p-FDA se anilín převádí na difenyltriazin, který se kyselou katalýzou převádí 

na aminoazobenzen. Hydrogenací tohoto aminoazobenzenu se získává p-fenylendiamin [7]. 

 

3.2.1. Použití p-fenylendiaminu 

Pouţití p-fenylendiaminu je velmi rozsáhlé. Dá se například pouţít jako prekurzor 

aramidových plastů a vláken, jako je Kevlar [8]. Prekurzorem je označována sloučenina, která 

se účastní chemické reakce za vzniku jiné sloučeniny. Výsledkem je p-aramidové vlákno. 

Důleţité uplatnění získává zmíněný Kevlar u výroby neprůstřelných vest, kde se uplatňuje 

jeho vysoká pevnost při zachování nízké hmotnosti. Původně byl pouţíván jako ocelová 

výztuha do pneumatik. Ve struktuře Kevlaru se nachází jak monomerní část, která je 

vyznačena na obr. 6 tučně, tak i vodíkové vazby, které jsou vyznačeny čárkovaně. Moţnost 

spojovat molekuly do řetězce umoţňuje přítomnost dvou aminů, které jsou znakem 

dvojfunkčnosti p-fenylendiaminu. 
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Obr. 6: Struktura Kevlaru [8]. 

Dále je moţno p-fenylendiamin vyuţít jako antioxidant gumy, kde podléhá oxidaci. 

Díky této vlastnosti se jeho deriváty pouţívají jako antiozonanty do gumových výrobků. 

V chemii se pouţívá jako analytické činidlo a nachází uplatnění i v organických syntézách. 

Zajímavé je jeho pouţití ve fotografickém průmyslu, kde reaguje se stříbrnými kationty. 

Zároveň můţe být i vyvíjecí látkou ve vývojce při zpracování barevných filmů C-41. Jedná se 

o nejrozšířenější proces v barevné fotografii. Tento proces je téţ firemním názvem filmů Fuji 

CN-16 nebo Konice CNK-4 [9,10]. 

V roce 2006 byl p-fenylendiamin zvolen alergenem roku [11]. Do těla se dostává 

vdechováním a penetrací přes kůţi. Podráţdění je doţivotní, a to hlavně v oblasti krku. 

Způsobuje průduškové astma a kontaktní dermatitidu. Vyvolává přecitlivělost na mnoho 

výrobků, jako jsou obarvené oděvy, barvy na vlasy a další. Vysoce toxický je pro vodní 

organismy, kde můţe vyvolat dlouhodobé negativní účinky na prostředí. Vzácností je jeho 

vstřebávání i přes nepoškozenou kůţi, čímţ dochází k otravám. 

Protoţe je toto barvivo toxické i ekotoxické, je ho nutné z odpadních vod, ve kterých je 

obsaţeno, především tedy ve vodách po zpracování z textilního průmyslu, odstranit adsorpcí 

na jílový(é) minerál(y). Právě jeho vysoká ekotoxicita [5] byla důleţitá pro posouzení dalších 

ekotoxikologických vlastností jak na terestrální sloţce (hořčice bílá), tak i na akvatické sloţce 

systému (ţábronoţka slanisková). 

3.2.2. Toxikologie 

Toxikologie je nauka o škodlivém působení látek na ţivý organismus. Z hlediska 

toxicity se látky dělí na silně toxické (T+), kde letální dávka (LD) je < 25 mg/kg, toxické (T), 

kde letální dávka (LD) je 25-200 mg/kg a škodlivé (Xn), kde se letální dávka (LD) pohybuje 

od 200-2000 mg/kg. 

Toxicita se dělí na akutní, při které se jedovatý účinek látky projevuje velmi rychle 

a chronickou, kdy se toxický účinek projeví po týdnech aţ měsících [12]. 
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Podle koncentrace látky, kdy se projeví toxický účinek, se toxicita látek dělí, viz tab. 1. 

Tab.1: Koncentrace látek a jejich stupeň toxicity [12]. 

koncentrace látky projevující se toxickým účinkem toxicita 

< 1 mg/l velmi vysoce toxická látka 

1-10 mg/l velmi toxická látka 

10-100 mg/l středně toxická látka 

100-1000 mg/l mírně toxická látka 

< 1000 mg/l slabě toxická látka 

Při testování organismů se uvádí letální koncentrace (LC50), při které uhyne 50 % 

testovacích organismů za určitý čas, např. testy na rybách či efektivní koncentrace (EC50) 

v testech na korýších a inhibiční koncentrace (IC50), která způsobí 50% inhibici růstu 

testovacích organismů za určitý čas, tedy v testech na bakteriích, hořčici, salátu setém, řasách 

apod. 

Tyto hodnoty se zjišťují na základě tří testů: 

1) základní test pro uţší rozsah koncentrací, 

2) předběţný test pro koncentraci 0,01-100 mg/l, 

3) limitní test pro koncentraci 100 mg/l. 

Za testy akutní toxicity se povaţují testy trvající 1/3 doby od narození do dospělosti 

organismu [12]. 

• Testy akutní toxicity na žábronožce slaniskové (Artemia salina) spočívají v aplikaci 

standardu dichromanu draselného či zkoumané látky naředěné příslušnou zřeďovací vodou 

vţdy na určitý počet jedinců v různých koncentracích při teplotě asi 22 °C. Po 24 

a 48 hodinách se stanovuje LC50. Mortalita se vyjadřuje v procentech, podle rovnice 3, 

popřípadě se převádí na tzv. probity (osa y), přičemţ na osu x se vynese logaritmus 

koncentrace. 

, (3) 

kde Mmct je mortalita jedinců v čase, NMm je průměrný počet uhynulých jedinců, N0 je počet 

ţivých jedinců vloţených do kaţdé koncentrace [12]. 
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Nevýhodou je, ţe přímka charakterizující závislost mortality na logaritmu koncentrace 

nekopíruje dostatečně úmrtnostní křivku. Při niţších koncentracích (LC50) je mortalita 

nad křivkou a v koncentracích vyšších je pod ní. Tuto systematickou odchylku se snaţí 

napravit probitová analýza, která transformuje úmrtnostní data na tzv. probity, které jiţ mají 

na logaritmu koncentrace přibliţně lineární závislost [13].  

• Test semichronické toxicity na semenech hořčice bílé (Sinapis alba L.), na jehoţ základě 

se stanovuje inhibice růstu kořene při aplikaci na roztok látky, přičemţ se měří délka kořene 

(elongace kořene) podle výpočetního vztahu (4): 

,   (4) 

kde Iμ je inhibice růstu kořene v %, Lc je aritmetický průměr délky kořene v kontrole v mm, 

Lv je aritmetický průměr délky kořene v testovacím roztoku v mm [12]. 

Semena jsou vloţena do Petriho misek s filtračními papíry a příslušnými objemy 

standardu dichromanu draselného (K2Cr2O7) či neznámé látky naředěné danou zřeďovací 

vodou. Délky kořene jsou odečítány po 72 hodinách [12]. 

Všechny získané hodnoty jak uţ mortalita u ţábronoţek slaninových, nebo inhibice 

u hořčice bílé jsou poté vyneseny do grafu v závislosti na dekadickém logaritmu. Body jsou 

proloţeny jak lineárními přímkami, tak i sigmoidami. 

Sigmoida (zde P(t)) je typ logistické funkce s reálnými parametry, přičemţ platí: 

 , (5) 

kde nezávisle proměnná je označena jako t, protoţe logistická funkce se často pouţívá 

pro modelování vývoje v čase. 

Právě testy na akutní a semichronickou toxicitu byly aplikovány na barvivo p-FDA, 

které je studiem této bakalářské práce. Na základě těchto testů bylo cílem bakalářské práce 

najít způsob, jak sníţit negativní účinky barviva na ţivotní prostředí. Jako způsob byla 

prakticky popsána sorpce tohoto barviva p-FDA na Na-montmorillonit (SWy-2) při různých 

hodnotách pH, jejímţ účelem bylo zjistit, jak co nejúčinněji lze barvivo odstranit z vod a půd, 

kde se můţe vyskytovat po jeho úniku do ţivotního prostředí. 
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3.3. Jílové minerály 

Jsou druhotné minerály, které vznikají v rámci půdotvorného procesu ze seskvioxidů, 

tedy zvětráváním matečné horniny. Jílové minerály jsou součástí půd a sedimentárních hornin 

(jílu, jílovce). Jsou definovány jako minerály tvořící koloid půd, sedimentů, hornin a vody. 

Mohou být krystalické nebo amorfní. Jsou vrstevnaté s mezivrstevným prostorem. Jíly jsou 

vynikající skupinou absorbentů díky vysokému měrnému povrchu, chemické a mechanické 

stabilitě a povrchovým vlastnostem [14]. 

Mají velký význam v průmyslových odvětvích jako je keramický, stavební, slévarenský, 

farmaceutický a potravinářský průmysl. Vyuţití nacházejí jako molekulová síta, sorbenty, 

katalyzátory, plniva ad. Vyuţití jílových surovin s těmito vlastnostmi umoţňuje snadnou 

dostupnost a nízkou cenu.  

 Nejvíce průmyslově vyuţívanými jílovými minerály jsou: kaolinit, montmorillonit, illit 

a halloysit. Jejich základní struktura je vidět na obr. 7 [15]. 

• Kaolinit Al4(OH)8Si4O10, je plastický minerál. Kaolinit vzniká rozkladem ţivců, slíd 

a sopečného skla. Můţe vznikat i transformací montmorillonitu a jiných jílových minerálů. 

• Montmorillonit (Na,Ca)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)∙nH2O, vzniká zvětráváním serpentinitů 

a hydrotermální přeměnou hornin. Je důleţitou součástí aţ 12 m mocných vrstev bentonitů, 

coţ je jílový minerál s minimálním obsahem 70 % montmorillonitu. Slouţí k čištění olejů, 

tuků, odpadních vod, pitné vody, ve farmacii, jako plnivo barev, tuţek a mazadel. Významné 

je jeho pouţití při zpracování ropy, jako plnivo, při výrobě plastů a chemikálií atd. 

• Illit K0,65(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2, náleţí do skupiny mezivrstevně deficitních slíd, 

protoţe má deficit kationtů v mezivrství. Je velmi jemnozrnný - částice jsou < 0,001 mm [15]. 
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Obr. 7: Struktura jílových minerálů 1 - kaolinit, 2 - illit, 3 - montmorillonit [15]. 

vt - tetraedrická vrstva kyslíku s atomem křemíku uprostřed, vo  - oktaedrická vrstva kyslíku 

s atomem hliníku uprostřed, m - mezivrstevní prostor (u montmorillonitu do mezivrství vniká 

voda, coţ vyvolává bobtnání). 

Jílové minerály mají převáţně krystalickou strukturu, jejichţ částice jsou < 2 µm. Právě 

nepatrné rozměry krystalů s jejich vrstevnatou strukturou dávají jílovým minerálům řadu 

vlastností. Jedná se o: 

1) schopnost sorpce a iontové výměny. Na strukturu jílových fylosilikátů se váţí 

vyměnitelné kationty (K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, ...) na přerušené nenasycené vazby na povrchu, 

a to na hranách částic pomocí adsorpce nebo elektrostaticky na vrstevnatý komplex pomocí 

absorpce. Schopnost iontové výměny umoţňuje sorpci a zadrţování ţivin v půdách a to 

zejména draslíku. Této vlastnosti se vyuţívá při úpravě pitné vody. 

2) schopnost vázat vodu. Voda se váţe buď jako molekula H2O v pórech mezi částicemi 

a sorbovaná na povrchu částic, nebo jako hydroxylové skupiny (–OH) v hydratačních obalech 

kationtů v mezivrstevních prostorách. Hydratace kationtů vede k bobtnání jílů. Čím jíl silněji 

bobtná, tím více klesá náboj vrstevního komplexu. Tím získávají jílové minerály lepší 

plastičnost, vazkost, tvarovou stálost apod. 
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3) chování při zahřívání. Při teplotách 500-800 °C dochází k destrukci struktury jílu 

(dehydroxylace), nad 900 °C vznikají nové fáze jako je mullit a cristoballit. Tyto přechody se 

uplatňují v keramickém průmyslu při výrobě ţáruvzdorných hmot. Některé jílové minerály 

zvětšují výrazně svůj objem, coţ se vyuţívá při přípravě lehčených hmot ve stavebnictví. 

4) reakce s organickými látkami. Některé z jílových minerálů tvoří s organickými látkami 

tzv. organo-jílové komplexy. Této vlastnosti se vyuţívá při čištění a odbarvování olejů 

a při krakování uhlovodíků [16]. 

Z hlediska fyzikálně-chemických vlastností se jílové minerály dělí do čtyř skupin: 

1) skupina kaolinitu (kaolinit, dickit, nakrit, halloysit), 

2) skupina montmorillonitu (montmorillonit, nontronit, beidellit, volkonskoit), 

3) skupina illitu (illit, vermikulit, glaukonit, seladonit), 

4) skupina alofánu. 

Z hlediska vlastností typu vrstvy či velikosti mezivrství, lze minerály rozdělit následně 

do 7 skupin: kaolinit, mastek, smektit, vermikulit, slída, chlorit a smíšené jílové minerály, viz 

tab. 2 [17]. 
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Tab. 2: Rozdělení jílových minerálů z hlediska typu vrstvení [17,18]. 

 Typ 

vrstev 

Mezivrstevní materiál, 

náboj (x) 

  Skupina             Typ 

oktaedrické 

        sítě 

Minerály (příklady) 

1:1 není nebo jen H2O 

(x ~ 0) 

   kaolinitu trioktaedrická lizardit, berthierin ad. 

dioktaedrická kaolinit, halloysit ad. 

     

2:1 není (x ~ 0)    mastku trioktaedrická mastek, kerolit ad. 

dioktaedrická pyrofylit ad. 

  hydratované vyměnitelné    

kationty 

(x ~ 0,2-0,6) 

    smektitů trioktaedrická saponit, hektorit ad. 

dioktaedrická montmorillonit, 

beidellit ad. 

  hydratované vyměnitelné  

kationty 

(x ~ 0,6-0,9) 

     vermikulitů trioktaedrická vermikulit 

dioktaedrická vermikulit 

nehydratované jednomocné 

kationty 

          (x ~ 0,6-1,0) 

      slíd trioktaedrická       biotit, annit ad. 

dioktaedrická       illit, seladonit ad. 

nehydratované dvojmocné  

           kationty 

                 (x ~ 1,8-2,0) 

křehkých 

slíd 

trioktaedrická bityit, anandit ad. 

dioktaedrická margarit ad. 

hydroxidová síť 

(x je variabilní) 

chloritů trioktaedrická chamosit, nimit ad. 

     

2:1  podle typu komponent 

(x je variabilní) 

pravidelně 

smíšených 

struktur 

trioktaedrická kulkeit ad. 

dioktaedrická tosudit ad. 

Aplikace vrstevnatých jílových minerálů je známá jiţ od prehistorických civilizací díky 

jejich rozmanitosti v přírodě. Jílové minerály, jak uţ bylo poukázáno, našly uplatnění 

v keramice, stavebních hmotách, papírenském průmyslu, při těţbě ropy, díky specifickým 

vlastnostem jako je vysoký měrný povrch, iontová výměnná kapacita a také výborným 

hydratačním vlastnostem. V poslední době vývoj nanotechnologií vyvolal zájem o jílové 

minerály [17]. 

Přírodní jílové minerály mají několik nedostatků jako je rozdílné chemické sloţení, 

z čeho plynou různé odchylky. Proto se jílové minerály syntetizují, viz tab. 3, kap. 3.3.1.1., 
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a to tak, aby v dobře navrţeném sloţení a struktuře poskytly moţnost nové aplikace nebo 

studie. 

Znalosti získané ze syntéz (tab. 3), vedou k lepšímu pochopení mechanismu vzniku 

jílových minerálů a změny v jejich sloţení a vlastností. 

Syntézy jílových minerálů byly prováděny při nízkých i vyšších teplotách. Vlastnosti 

a morfologie syntetických jílových minerálů byly ovlivněny chemickým sloţením 

a strukturou výchozích surovin [19]. 

3.3.1. Montmorillonit 

Montmorillonit (MMT) patří do třídy silikátů, podtřída fylosilikáty, skupina tektitů. 

Jeho zdrojem je bentonit, v němţ MMT zaujímá minimálně 70 %. Bentonit je tedy jílová 

hornina s převládajícím obsahem smektitů a to převáţně montmorillonitu. 

Smektity vznikají při zvětrávání hornin, nebo je jejich původ spojen s cirkulací 

nízkoteplotních hydrotermálních roztoků, či vznikají v mírně kyselém aţ alkalickém 

prostředí. 

Struktura smektitů je sloţena ze dvou tetraedrických síťí, které mezi sebou uzavírají 

jednu dioktaedrickou nebo trioktaedrickou síť. 

U všech fylosilikátů, včetně montmorillonitu, můţe docházet ke vzniku dvou typů 

strukturních jednotek, které jsou označeny jako vrstvy: 

• 1:1, které vznikají má-li oktaedrická a tetraedrická síť jednu společnou rovinu 

kyslíkových atomů. Nesdílené atomy kyslíku v tetraedru pak vytváří rovinu tzv. bazálních 

kyslíkových atomů. Jde tedy o spojení jedné oktaedrické a jedné tetraedrické sítě. 

• 2:1, které vznikají má-li oktaedrická a tetraedrická síť společné dvě roviny atomů. Jde 

tedy o spojení jedné oktaedrické a dvou tetraedrických síťí s opačnou polaritou. Nesdílené 

kyslíkové atomy tetraedru tudíţ vytvářejí dvě roviny bazálních kyslíků. 

Substituce Al
3+

 za Si
4+

 kationtů v tetraedru a Al
3+

 za Mg
2+

 kationtů v oktaedru způsobí 

zesílení negativních nábojů uvnitř vrstev montmorillonitu. Tyto negativní náboje jsou 

vyváţeny kationty Ca
2+

 a Na
+
 mezi těmito vrstvami [18]. 

Smektity mají na povrchu přebytek záporných nábojů, které jsou poutány Van der 

Waalsovými silami. Tyto vazby působí na vzdálenost asi 4-5 Å (0,4-0,5 nm). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
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Důleţitá je vysoká aktivita kationtů Si
4+

, Mg
2+

, Ca
2+

 a pH nad 6,5. Naopak je důleţitá 

minimální aktivita K
+
a Al

3+
 kationtů. Takové minerály se výrazně liší od smektitů vznikající 

alterací výlevných intermediálních hornin a bazaltového vulkanického skla. Ve svojí struktuře 

jsou schopny provádět rozsáhlé substituce, které jsou spjaty s existencí výrazného záporného 

náboje na plochách krystalitu [20]. 

Chemické sloţení MMT je reprezentováno následujícím obecným krystalochemickým 

vzorcem: (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2∙nH2O. 

Nejčastěji se MMT vyskytuje jako Ca
2+

 a Mg
2+

 forma. Ve vodném prostředí 

montmorillonit expanduje vlivem mezivrstevní absorpce vody (12-ti násobné i více násobné 

zvětšení objemu). Mnoţství molekul vody v mezivrství smektitů výrazně ovlivňuje 

mezivrstevní vzdálenost, která se s větším počtem molekul vody výrazně zvyšuje. 

Proměnlivost v chemickém sloţení montmorillonitu vedla Grima a Kulbického [21], 

stejně jako Schultze [22] k rozdělení montmorillonitů na několik typů: 

Mezi nejčastěji uváděné patří [18]: 

1)  typ Wyoming, s relativně nízkým nábojem vrstvy 2:1, reprezentovaný následujícím 

krystalochemickým vzorcem: 

 Mi
+

0,37(Al1,55Fe
3+

0,15Fe
2+

0,01Mg0,29□1,00) (Si3,93Al0,07)O10 (OH)2, 

2)  typ Chambers (někdy označovaný jako typ Cheto), se středním nábojem vrstvy 2:1, 

 reprezentovaný následujícím krystalochemickým vzorcem: 

Mi
+

0,50(Al1,48Fe
3+

0,12Fe
2+

0,02Mg0,38□1,00) (Si3,90Al0,10)O10 (OH)2,  

3)  typ Otay s vysokým nábojem vrstvy 2:1, reprezentovaný následujícím 

krystalochemickým vzorcem: 

Mi
+

0,64(Al1,39 Fe
3+

0,06 Mg0,55□1,00) (Si3,97Al0,03)O10 (OH)2, 

kde Mi
+
 jsou mezivrstevní vyměnitelné kationty a □ označuje vakantní pozici. 

4)  typ Fe-montmorillonitu s obsahem celkového Fe v oktaedrech > 0,3. 

Obecně má MMT bílou, šedobílou a naţloutlou barvu. Tvrdost je 1-2 na Mohsově 

stupnici. Vryp montmorillonitu je bílý. Kusový MMT je neprůhledný minerál s matným 

leskem. Na dotek bývá téměř mastný. Místa jeho výskytu jsou velká loţiska ve Francii, Itálii 

a USA. MMT je téţ například součástí prachu zvířeného ve vzduchu, součástí půd 

a horninotvorných minerálů [18]. 

javascript:void(0)
http://www.i15.cz/mineral/
http://www.i15.cz/na-dotek/


17 

 

První pokusy syntéz MMT byly provedeny v 2. polovině 20. století. Syntéza MMT je 

vzhledem k vysoké chemické čistotě a homogenitě velmi důleţitá [19]. 

3.3.1.1. Syntetické montmorillonity 

Nejznámější ze syntéz byla z roku 2001, kdy čistý montmorillonit s obsahem hliníku 

a hořčíku byl připraven za těchto podmínek: teplota 493 K, autogenní tlak a pH 5,5 [23]. 

Syntézy MMT byly studovány například v těchto publikacích [23-25], které jsou 

uvedeny v tab. 3. 

Tab. 3: Podmínky syntéz montmorillonitů. 

     Autoři    Výchozí materiály   Podmínky    Produkty 

Reinholdt a kol. 

(2001) [23] 

MgO, Al2O3, SiO2, ZnO, 

Al2O3,SiO2 

autogenní tlak,  

pH 5,5,  

teplota 493 K 

montmorillonit, 

kaolinit, amorfní 

SiO2 

 

Jabera a kol. 

(2005) [24] 

Mg(NO3)2∙6H2O, 

ethanol, NaOH 

pokojová teplota, 

24 h 

mastek, saponit, 

pyrophyllit, 

beidellit, 

montmorillonit 

 

Le Forestier a kol. 

(2010) [25] 

Mg(NO3)2∙6H2O, 

Na2CO3, ethanol, 

Al(NO3)3∙9H2O, HNO3, 

NH4OH 

120 MPa, 623 K, 

28 dní 

montmorillonit 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016913171000181X#ref_bb0515
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016913171000181X#ref_bb0515
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016913171000181X#ref_bb0300
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3.3.2. Použití Na-montmorillonitu 

Tato sodná forma montmorillonitu krystalochemického vzorce: 

Na0,38K0,04(Ca0,12Mg0,50Fe0,41Al2,90Ti0,01Mn0,01)(Si8)O20(OH)4, má poměrně široké vyuţití. 

Jednou z moţností je vyuţití jako sorbentu k sorpci celé řady kovů například Cu
2+

, Cd
2+

 ad., 

z vodných roztoků. Problémem výskytu kovů v přírodě je jejich toxicita, proto je nutné je 

odstraňovat pomocí jílových minerálů. Přítomnost Lewisových kyselin na povrchu jílu vede 

ke zvýšení adsorpčních vlastností. Díky těmto vlastnostem lze například pomocí 

montmorillonitu odstraňovat uţ zmíněné Cu
2+

 nebo také Zn
2+

 ionty [26]. Studie [27] 

prokázala omezenost sorpce mědi při pH větším jak 6, z důvodu velkého poklesu koncentrace 

a nízké rozpustnosti mědi. 

 

3.4. Sorpce p-fenylendiaminu na jílové minerály 

V této bakalářské práci je pozornost věnována jílovému minerálu Na-montmorillonitu 

(SWy-2), který byl pouţit pro sorpci barviva p-FDA. 

Při studiu literární rešerše nebyly nalezeny téměř ţádné publikace a články k sorpci  

p-fenylendiaminu (p-FDA) na sodnou formu montmorillonitu (SWy-2). Avšak byly pouţity 

do rešerše poznatky ze studia jiného barviva a to Basic Blue 41 na tento typ jílu, které mělo ve 

své struktuře také aminoskupinu (–NH2) jako p-FDA a tudíţ je předpokladem podobnost 

v chování sorpce na tento jílový minerál [28]. 

Problematika povah vlastností barviv při adsorpci je vysvětlena na typu barviva Basic 

Blue 41, mající ve své struktuře aminoskupinu (–NH2). Adsorpce tohoto barviva na jíly, 

Na-MMT a perlit, byla studována při různých teplotách (291, 323, 338 a 353 K) a různých 

hodnotách pH. Výsledky této recenzované publikace [29] ukazují na vliv pH při schopnosti 

sorpce při pH 2-9. Zvyšováním pH nad hodnotu 9 docházelo, jak bylo zjištěno, k rozkladu 

barviva.  

Zajímavostí bylo odlišné chování obou jílových minerálů, kdy při hodnotě pH 3-7 

zůstávala sorpce barviva na Na-MMT konstantní, zatímco u perlitu se zvyšovala. 

Účinnost odstranění, tj. procento původního barviva zadrţeného na adsorbentu při dané 

teplotě, ukázala schopnost MMT udrţet 99 % barviva při pokojové teplotě, na rozdíl 

od perlitu, kde byl zůstatek barviva jen 43-65 %. 
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3.4.1. Vliv složení jílu na sorpci kationtových barviv 

Barviva vykazují spektrální vlastnosti, jak bude pojednáno v kap. 3.4.2. Shromáţdění 

kationtových barviv adsorbovaných na vrstvách silikátů, nachází uplatnění ve fotografické 

sféře. Avšak tekuté odpady z řad odvětví průmyslu, vypuštěné do recipientů, obzvlášť 

z textilního průmyslu, mají za následek znečištění ţivotního prostředí. V publikaci [30] je 

problém odstranění barviva z odpadních vod řešen adsorpcí. Principem je navázání kladného 

ionu barviva na záporně nabitý povrch jílu, jak zmiňuje i publikace [28]. 

 

3.4.2. Vliv jílových minerálů na optické vlastnosti organických barviv 

Tyto změny vytváří supramolekulární shromáţdění kationtů barviva, tzv. molekulární 

agregáty. Molekuly v supramolekulárním systému jsou drţeny nekovalentní vazbou a to 

v důsledku mezimolekulárních sil Van der Waalsových, iontových interakcí a H-vazby. 

Molekulární agregace na povrchu jílových minerálů jsou hydrofobní, coţ způsobuje tendenci 

nepolárních molekul sdruţovat se ve vodných roztocích. 

Přítomnost těchto molekul ve vodě narušuje vodíkové vazby molekul vody. 

Existují 2 typy molekulárních agregátů barviva, které lze rozdělit dle optických 

vlastností: 

1) H-agregáty sendvičového typu, u kterých záleţí na tom, zda je moment orientován 

souběţně nebo antiparalelně, podle něho se usuzuje energetický stav. 

2) J-agregáty, které jsou tvořeny mezimolekulární interakcemi. Tyto agregáty absorbují 

světlo s energiemi vyšších i niţších energetických stavů [31]. 
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3.4.3. Adsorpční izotermy 

Adsorpční izotermy se pouţívají k popisu sorpce kovů či barviv na jílové minerály. 

Při procesu adsorpce dochází k zachycování kapalné nebo plynné fáze (adsorbát) 

na povrch tuhé fáze (adsorbent). Dochází tak vlivem chemických vazebných sil k chemisorpci 

nebo nevazebné interakci, tedy k adsorpci. 

Průběh adsorpce je charakterizován adsorpční rovnováhou, která určuje maximální 

mnoţství látky, které je za daných podmínek moţné adsorbovat a rychlostí adsorpce 

(kinetikou), která určuje rychlost tohoto děje. Rovnováha je popsána závislostí 

naadsorbovaného mnoţství na koncentraci. Nejčastěji pouţívané adsorpční izotermy jsou 

Langmuirova a Freundlichova [32,33]. Platí, ţe rychlost adsorpce se obvykle povaţuje 

za lineárně závislou na vzdálenosti od rovnováhy. 

, (6) 

kde t je čas, k je rychlostní konstanta, arov rovnováţné je adsorbované mnoţství a a je 

adsorbované mnoţství. 

 

Langmuirova adsorpční izoterma 

Langmuir [32] povaţoval povrch adsorbentu za inertní materiál s konečným počtem 

adsorpčních center. 

Vyjádření závislosti adsorbovaného mnoţství plynu na povrchu tuhého adsorbentu 

při jeho rovnováţném tlaku za konstantní teploty, bylo původně odvozeno na základě 

kinetických představ, ţe: 

 se vytváří jen jedna vrstva molekul (monovrstevná adsorpce), 

 pravděpodobnost adsorpce je stejná na všech místech povrchu, 

 adsorbované molekuly se navzájem neovlivňují. 

Nejčastěji je Langmuirova izoterma psána v těchto tvarech:  

 ,  (7) 

kde a je mnoţství adsorbovaného plynu za rovnováţného tlaku p, konstanta b je pouze funkcí 

teploty, am je maximální adsorbovaného mnoţství potřebné k úplnému pokrytí povrchu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1ha
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorbent.html
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Langmuirova izoterma je dána závislostí adsorbovaného mnoţství na tlaku, viz obr. 8, 

avšak pro případ adsorpce z kapaliny se místo tlaku p v rovnici objeví koncentrace c. 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Příklad Langmuirovy izotermy [34]. 

V oblasti velmi nízkých tlaků, kdy b∙p << 1, je závislost a = a (p) lineární, viz tato 

rovnice: 

    (8) 

Při vysokých tlacích, kdy b∙p >> 1, se adsorbované mnoţství blíţí limitní hodnotě 

a = am. 

 

Freundlichova adsorpční izoterma 

 Freundlich [33] vycházel z toho, ţe povrch adsorbentu je mnohonásobně větší neţ 

adsorpční teplo, které je závislé na adsorbovaném mnoţství a, viz rovnice: 

,    (9) 

kde K a n jsou konstanty, a je adsorbované mnoţství a pro kapaliny se v rovnici opět objeví 

koncentrace c místo tlaku p. 

Izotermou je empiricky odvozen vztah, který popisuje závislost míry adsorpce molekul 

na adsorbentu za různého tlaku a teploty. 
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Freundlichovu izotermu lze zapsat v tomto tvaru: 

pro plyny: 

, (10) 

pro roztoky: 

, (11) 

kde a je mnoţství adsorbovaných molekul, k a n jsou empirické konstanty charakteristické 

pro dané podmínky a c je koncentrace, přičemţ platí, ţe 0 < n < k, c, p jsou koncentrace resp. 

tlak (u plynů) adsorbované sloţky. Hodnota k se stoupající teplotou klesá, čímţ se hodnota 

přibliţuje jedné. 

Při zpracovávání experimentálních údajů se pouţívá Freundlichova izoterma 

v logaritmické podobě. 

 (12) 

Příklad Freundlichových izoterem pro různé teploty je znázorněn na obr. 9: 

 

 

Obr. 9: Příklad Freundlichových izoterem pro různé teploty [34]. 

 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Roztok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koncentr%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tlak
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Temkinova izoterma 

Tato izoterma se pouţívá pro popis chemisorpce plynů na kovech. Je dána touto rovnicí: 

,    (13) 

kde a je adsorbované mnoţství, am je maximální adsorbovaného mnoţství potřebného 

k úplnému pokrytí povrchu, c je rovnováţná koncentrace, B je Temkinova konstanta [34]. 

 

BET izoterma 

BET izoterma popisuje fyzikální adsorpci molekul ve více vrstvách. Jedná se o fyzikální 

adsorpci plynů na tuhých adsorbentech při izotermických podmínkách. Vychází 

z Langmuirovy izotermy, od které se liší tím, ţe zahrnuje moţnost adsorpce molekul ve více 

vrstvách, přičemţ Langmuirova izoterma popisuje jen adsorpci v jedné vrstvě [34]. 

Schematicky ji lze zapsat takto: 

A (g) + S ↔ AS (první vrstva),    (14) 

A (g) + AS ↔ A2S (druhá vrstva),    (15) 

A (g) + A2S ↔ A3S atd. ...,    (16) 

kde A (g) je adsorbovaná molekula plynu a S je povrch adsorbentu. Na obr. 10 lze vidět 

vícevrstvou adsorpci plynu na adsorbentu. 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Vícevrstvá adsorpce [34]. 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Adsorpcia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://sk.wikipedia.org/wiki/Adsorpcia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plyn
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BET izoterma má matematický tvar: 

,   (17) 

kde a je adsorbované mnoţství na jednotku hmotnosti adsorbentu, pr je relativní tlak (tlak 

adsorbátu nad adsorbentem), am je adsorbované mnoţství, které vytvoří úplnou 

monomolekulární vrstvu na adsorbentu, R je univerzální plynová konstanta 

(R má hodnotu 8,314 J/(K∙mol)), T je termodynamická teplota, při níţ se adsorpce 

uskutečnila, qa je adsorpční teplo, qk je kondenzační teplo a C je konstanta. Jestliţe C > 1, 

proběhne napřed adsorpce v první vrstvě a pak teprve dochází k adsorpci v druhé a dalších 

vrstvách. Jestliţe je C < 1, nevytváří se monomolekulární film, ale vícevrstvé ostrůvky. 

Při adsorpci na první vrstvu se uvolňuje adsorpční teplo a na všechny ostatní vrstvy 

teplo kondenzační. 

Výše uvedená rovnice se často pouţívá na stanovení povrchu adsorbentů a katalyzátorů, 

při kterých je aktivní povrch důleţitým ukazatelem kvality, například aktivní uhlí je silným 

adsorbentem pro molekuly dusíku, na 1 gram má aktivní povrch asi 3000 m
2
 [34]. 

 

Dubininova izoterma 

Tato izoterma slouţí pro stanovení specifického objemu pórů [34]. Platí, ţe celková 

energetická změna ∆ε mezi stavem volné molekuly ( 0 = 0) a adsorbovaným stavem ( 1) je 

dána: 

,   (18) 

 Adsorbované látkové mnoţství n je pak závislé na změně energie mezi volnou 

a adsorbovanou molekulou: 

,   (19) 

kde n je adsorbované látkové mnoţství, ∆G je změna Gibbsovy energie, R je univerzální 

plynová konstanta (R má hodnotu 8,314 J/(K∙mol)), p/p
0
 je relativní tlak a T je 

termodynamická teplota. 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://sk.wikipedia.org/wiki/Joule
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3l
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Adsorpcia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Joule
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3l
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4. Praktická část 

4.1. Použité chemikálie a materiály 

Pro bakalářskou práci byly pouţity tyto chemikálie a materiály. 

A) Roztoky a materiály k sorpci p-fenylendiaminu na Na-montmorillonit (SWy-2) při různých 

hodnotách pH 

• p-fenylendiamin (číslo produktu 78429, M = 108,14 g/mol), p.a., firma Sigma-Aldrich, 

s.r.o. (Praha, ČR), k sorpci pouţit roztok o koncentraci 0,35 mol/l, 

• SWy-2 (sodný montmorillonit - MMT, Crook County, Wyoming, USA), s krystalo-

chemickým vzorcem: Na0,38K0,04(Ca0,12Mg0,50Fe0,41Al2,90Ti0,01Mn0,01)(Si8)O20(OH)4 

a sloţením, viz tab. 4, 

Tab. 4: Vlastnosti a sloţení jílového minerálu SWy-2. 

                vlastnosti a složení    

CEC [meq/g] 0,84 

d001 [nm] 1,21 

S [m
2
/g] 27,4 

SiO2 [hm. %] 60,4 

TiO2 [hm. %] 0,10 

Al2O3 [hm. %] 18,10 

Fe2O3 [hm. %] 3,90 

CaO [hm. %] 0,28 

Na2O [hm. %] 1,47 

K2O [hm. %] 0,24 

MnO [hm. %] 0,11 

MgO [hm. %] 2,02 

P2O5 [hm. %] 0,03 

obsah vody (110°C) [hm. %] 13,35 

S - specifický povrch, CEC - kationtově výměnná kapacita, d001 - hodnota bazální difrakce 

• NaOH (1+20), p.a., firma Merci Ostrava s.r.o. (ČR), 

• HCl (konc.), HCl (1+2), HCl (1+80), p.a., firma Merci Ostrava s.r.o. (ČR). 
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B) Roztoky a materiály pro testy akutní toxicity na Artemia salina 

• p-fenylendiamin (číslo produktu 78429), p.a., firma Sigma-Aldrich Praha s.r.o., roztok 

o koncentraci 0,35 mol/l, 

• dichroman draselný, p.a., firma Merci Ostrava s.r.o., roztok o koncentraci 1 g/l,  

• larvy ţábronoţek slaniskových (Artemia salina) k líhnutí, akvaristická prodejna Opava, 

výrobce EasyFish, Ivo Rubický (Kyjov, ČR). 

Tab. 5: Sloţení laboratorní mořské vody pro testy na Artemia salina. 

 chemikálie naváţky [g] 

krystalické soli NaCl 23,960 

MgSO4∙7H2O 10,346 

 

zásobní roztok 1 

(ZR 1) 

MgCl2∙6H2O 32,500 

NaBr 5,145 

KCl 2,980 

 

zásobní roztok 2 

(ZR 2) 

CaCl2 2,998 

NaHCO3 2,010 

SrCl2∙6H2O 0,270 

H3BO3 0,060 

NaF 0,042 

Nejprve byly připraveny zásobní roztoky (ZR 1 a 2) podle tab. 5. Naváţky pro dané 

zásobní roztoky byly kvantitativně převedeny do 100 ml odměrných baněk, doplněny 

demineralizovanou vodou po rysku a zamíchány. Do 1 litrové odměrné baňky byly dány 

naváţky obou krystalických solí, které byly rozpuštěny v cca 200 ml demineralizované vody. 

Poté do stejné odměrné baňky byly přidány odpipetované objemy, ze ZR 1 20 ml a ze ZR 2 

10 ml. Následně byla tato odměrná baňka doplněna po rysku a promíchána. Tímto byla 

připravena zřeďovací voda pro stanovení akutní toxicity na Artemia salina. 

 

C) Roztoky a materiály pro testy semichronické toxicity na Sinapis alba L. 

• p-fenylendiamin (číslo produktu 78429), p.a., firma Sigma-Aldrich Praha s.r.o., roztok 

o koncentraci 0,35 mol/l,  

• dichroman draselný, p.a., firma Merci Ostrava s.r.o., roztok o koncentraci 1 g/l,  
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• semena hořčice bílé (Sinapis alba L.), zahrádkářské potřeby, výrobce AROS - osiva 

s.r.o., Praha (ČR). 

Tab. 6: Zásobní roztoky solí pro testy na semenech Sinapis alba L. 

zásobní roztoky chemikálie naváţky [g] 

ZR 1 CaCl2∙2H2O 117,6 

ZR 2 MgSO4∙7H2O 49,3 

ZR 3 NaHCO3 25,9 

ZR 4 KCl 2,3 

 Byly připraveny zásobní roztoky solí (ZR 1 - ZR 4) viz tab. 6 tak, ţe byla vţdy daná 

naváţka soli rozpuštěna v 1 litrové odměrné baňce, doplněna demineralizovanou vodou 

po rysku a zamíchána. Z kaţdého zásobního roztoku bylo odpipetováno 5 ml do odměrné 

baňky o objemu 1 litr. Odměrná baňka byla následně opět doplněná demineralizovanou vodou 

po rysku a důkladně promíchána. Takto byla připravena zřeďovací voda pro test 

semichronické toxicity na Sinapis alba L. 

 

D) Roztoky a materiály pro testy na výluhu 

K výluhu byla pouţita stejná zřeďovací voda jako pro test semichronické toxicity 

na Sinapis alba L. 

Pro přípravu všech výše uvedených roztoků byla pouţita demineralizovaná voda 

(reverzní osmóza, vodivost 0,32 μS/cm, pH 5,93). 
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4.2. Použité přístroje a techniky pro vyhodnocení dat 

Pro tuto bakalářskou práci byly pouţity tyto techniky měření a metody vyhodnocení 

jednotlivých dat z analýz. Všechny experimenty byly provedeny a proměřeny za normálního 

tlaku a laboratorní teploty, kromě experimentu pro Artemia Salina, kde byl přítomen světelný 

zdroj. Teplota u tohoto testu byla 28 °C, která je vyţadována. 

Pro změření absorbancí kalibračních roztoků a filtrátů po sorpci barviva p-FDA na jíl 

SWy-2 při různých hodnotách pH 1, 4 a 8 při vlnových délkách 386 nm (pH 1), 354 nm 

(pH 4) a 402 nm (pH 8) měřených v 1 cm křemenných kyvetách, byl pouţit dvoupaprskový 

UV-VIS spektrofotometr typu UV-1601 UV-VISIBLE Spectrophotometer Shimadzu 

(Japonsko). Jako slepý vzorek pro určení absorbancí kalibračních bodů filtrátů po sorpci 

barviva na jíl při různých hodnotách pH byl pouţit odstředěný filtrát jílu a demineralizované 

vody bez obsahu barviva upravený na danou hodnotu pH jakou měla daná kalibrace. 

Pro úpravu hodnot pH byl uţíván pH-metr, typu inoLab pH Level 2, WTW GmbH & 

Co.KG (Německo) s tříbodovou kalibraci na WTW pufry pH 4,01; 7 a 10.  

Jednotlivé naváţky jílů o hmotnosti 0,1 g (i slepé stanovení) pro sorpci byly naváţeny 

do PE lahviček o objemu 250 ml na analytických vahách vţdy s přesností na 4 desetinná 

místa. 

Pro líhnutí ţábronoţky slaniskové (Artemia salina) bylo pouţito akvaristického 

probublávátko a vysoká kádina o objemu 1000 ml a teploměr do 100 °C. 

Vzorky suspenzí, s celkovým objemem 100 ml, byly třepány na laboratorní třepačce 

Multi-Shaker PSU 20, Biosan (USA), 240 otáček/min., orbitálně 35 s, 180° reciprokálně 

20 s a 5 s vibračně 5°, třepáno vţdy 24 hodin. 

Pro odstředění vzorků byla pouţita laboratorní odstředivka Heinz Janetzki S60 KG 

(Německo), 2000 otáček/min., proud 4 A, doba odstředění 70-80 minut. 

Pro přípravu demineralizované vody bylo pouţíváno zařízení Aqual
®
 25 (ČR), 

s revezrní osmózou. Vodivost demineralizované vody byla 0,32 μS/cm a pH 5,93. 

K vyhodnocení adsorpčních izoterem, probitových a inhibičních analýz byl pouţit 

software Origin, verze 6.1, firmy OriginLab
®
. 

Pro nákres chemických struktur byl pouţit software ACD/ChemSketch, verze 12, firmy 

Advanced Chemistry Development a.s. 
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Pro změření IČ spekter byla pouţita technika KBr tablet. Vzorky byly měřeny na IČ 

spektrometru typu NEXUS 470, ThermoNicolet (USA). Parametry měření: 64 skenů; 

rozlišení 4 cm
-1

; apodizace Happ-Genzel, vztaţeno na jednotnou naváţku 1 mg. 

 Sloţení jílu bylo stanoveno na XRFS spektrometru Spectro X-LAB, metodou tablety. 

Pro RTG difrakční práškovou metodu pro určení bazálních difrakčních linií d001 byl 

pouţit difraktometr Bruker D8 Advance (USA), monochromatické CoKα záření, 

rychloskenovací detektor Vantec, kde rotující vzorek byl uchycen v drţáku bez difrakce Si, 

synchronizovaný moment 0,5 s/krok 0,01. Ke kalibraci přístroje pouţit práškový křemík.  

K modelování p-FDA byl pouţit software Ghemical, molecular mechanics methods 

all-atom MM methods (Tripos 5.2 +bothers) [35]. 

K sušení laboratorního skla, interkalátů po sorpci p-FDA na SWy-2 byla pouţita 

sušárna WST 3010 MLW. Interkaláty byly vysušeny na 40 °C pro IČ a RTG analýzu. 
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4.3. Sorpce p-fenylendiaminu na Na-montmorillonit pro různé hodnoty pH 

Před kaţdou sorpcí barviva p-FDA na SWy-2 byla nejdříve provedena kalibrace 

zmíněného barviva a slepého stanovení upraveného na dané pH. Jednotlivé vlnové délky 

pro všechny 3 kalibrační křivky byly určeny z absorbančních křivek standardu o nejvyšší 

koncentraci v rozmezí 200-800 nm. 

Rovnice regrese a koeficient korelace pro dané hodnoty pH jsou uvedeny v tab. 7. 

Tab. 7: Rovnice regrese a koeficienty korelace pro dané hodnoty pH jednotl. kalibrací. 

hodnota pH vlnová délka [nm] R
2
 rovnice regrese 

1 386 0,9949 y = 21,561∙x – 0,0214 

4 354  0,9566 y = 13,776∙x + 0,2147 

8 402 0,9979 y = 15,537∙x + 0,0430 

R
2
 - koeficient korelace 

Po změření kalibračních křivek byly naváţeny s přesností na 4 desetinná místa 0,1 g jílu 

do 250 ml PE lahviček. Ke kaţdé naváţce bylo přidáno barvivo p-FDA o dané koncentraci 

naředěné demineralizovanou vodou. Roztoky suspenzí byly upraveny na příslušné pH (1, 4 

a 8) pomocí HCl (1+2) či (1+80) nebo NaOH (1+20). 

Suspenze byly poté třepány po dobu 24 hodin. Následovalo odstředění po dobu  

70-80 minut, při 2000 otáčkách/min. 

Roztok nad interkalátem byl po odstředění slit do 100 ml PE nádobek pro kaţdou 

koncentraci. U těchto roztoků filtrátů byla změřena absorbance, poté vypočtena zbytková 

koncentrace barviva ve filtrátu, čímţ bylo stanoveno adsorbované mnoţství, viz rovnice 20. 

, (20) 

kde a je adsorbované mnoţství, c je koncentrace sytícího roztoku barviva (p-FDA), ce je 

rovnováţná koncentrace barviva, m je naváţka jílového minerálu a V je objem sytícího 

roztoku p-FDA. 

Byly sestrojeny křivky v závislosti adsorbovaného mnoţství barviva na rovnováţné 

koncentraci. Získané křivky byly následně proloţeny Langmuirovými adsorpčními 

izotermami, viz graf 1, které lépe vyhovují neţ Freudlichovy izotermy na základě koeficientu 

korelace. Parametry Langmuirových izoterem jsou uvedeny pro jednotlivé hodnoty pH 

v tab. 8.  
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Graf 1: Langmuirovy adsorpční izotermy po sorpci p-FDA na SWy-2 při pH 1, 4 a 8. 

 

Tab. 8: Parametry Langmuirových adsorpčních izoterem při sorpci p-FDA na SWy-2 

pro dané hodnoty pH. 

hodnota pH am [mmol/g] am [g/g] b R
2
 rovnice regrese 

1 142,6 15,42 350,0 0,998 y = 0,0070∙x + 2∙10
-5

 

4 69,0 7,46 725,0   0,9999 y = 0,0145∙x + 2∙10
-5

 

8 8,7 0,94 230,0   0,9988     y = 0,1150∙x + 0,00005 

am - maximální adsorbované množství, b - rovnovážná konstanta charakterizující vztah mezi 

absorbentem a adsorbátem, R
2
 - koeficient korelace 

Parametry am a b byly zjištěny z linearizace Langmuirovy izotermy podle vzorců 

21-24, pro všechny hodnoty pH (1, 4 a 8): 

, (21) 

, (22) 

, (23) 

, (24) 

kde a je adsorbované mnoţství, am je maximální adsorbované mnoţství potřebného k úplnému 

pokrytí povrchu, ce je rovnováţná koncentrace, b je rovnováţná konstanta charakterizující 

vztah mezi absorbentem a absorbátem. 
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Z grafu 1 je patrné, ţe k nejvyšší adsorpci barviva p-FDA na SWy-2 dochází při pH 1, 

odpovídající rovnováţné koncentraci 0,06 mol/l. Od této koncentrace se jiţ adsorbované 

mnoţství barviva nemění. Pro adsorpční izotermu při pH 4 dochází k nárůstu adsorbovaného 

mnoţství p-FDA na SWy-2 do hodnoty rovnováţné koncentrace 0,02 mol/l a pro adsorpční 

izotermu při pH 8 do rovnováţné koncentrace 0,01 mol/l. Opět od těchto koncentrací se 

adsorbované mnoţství p-FDA dále nemění. 

Interkaláty po odstředění byly následně vysušeny při teplotě 40 °C a pouţity k IČ 

a RTG difrakční analýze. Výluh po sorpci p-FDA na SWy-2 při pH 8 byl navíc pouţit pro test 

na stanovení semichronické toxicity na semenech hořčice bílé. 

Výluh při tomto pH byl vybrán z tohoto důvodu, ţe odpadní vody, ve kterých se můţe 

vyskytovat p-FDA jako tekutý odpad především z textilního průmyslu, mívají tuto hodnotu 

pH. Proto byla sorpce prakticky provedena při tomto pH, aby byla zjištěna účinnost sorpce 

barviva p-FDA na jílový minerál SWy-2 a dále byla porovnána hodnota semichronické 

toxicity samostatného barviva a barviva zachyceného na jílovém minerálu po aplikaci výluhu 

na semena hořčice bílé. 

Dále budou porovnána IČ a RTG difrakční spektra připravených interkalátů při pH 1, 4 

a 8. 
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4.4. IČ spektra interkalátů 

Infračervená spektroskopie je analytická technika určená pro identifikaci a strukturní 

charakterizaci organických i anorganických sloučenin. Technika měří pohlcení infračerveného 

záření o vlnové délce v rozsahu vlnových délek 0,78-1000 mm (vlnočty 12 800-10 cm
-1

). 

Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při níţ 

dochází ke změnám rotačně-vibračních energetických stavů molekuly. Analytickým výstupem 

je infračervené spektrum, které je grafickým zobrazením funkční závislosti absorbance (A) 

na vlnočtu [36].  

Infračervené spektrum (IČ) jílového minerálu SWy-2, barviva p-FDA a připravených 

interkalátů při pH 1, 4 a 8 je zobrazené na grafu 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: IČ spektra jílového minerálu SWy-2, barviva p-FDA a připravených interkalátů 

při pH 1, 4 a 8.  
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V tab. 9 lze vidět vlnočty jednotlivých skupin pro jílový minerál SWy-2 a p-FDA. 

Pro jíl SWy-2 byly převzaty z literatury [37-39]. 

Tab. 9: Vlnočty jednotlivých skupin ve struktuře SWy-2 a p-FDA. 

jíl SWy-2 [37-39] 

vlnočet [cm
-1

] popis 

3600-3200 široký pás vibrací vazeb H–OH 

1165, 1120, 1049 Si-O valenční vibrace MMT 

1004 velmi silná vibrace Si–O vazeb (MMT) 

918 Si–O valenční vibrace, vazba Al–Al–OH deformační vibrace 

880 vazba Al–Mg–OH deformační vibrace 

465, 525, 621, 622 vazba Si–O–Si deformační vibrace, spojená vazba Al–O–Si 

deformační vibrace (MMT) 

barvivo p-fenylendiamin 

vlnočet [cm
-1

] popis 

3080, 3060, 3030 

1600, 1480, 680 

820 

valenční vibrace aromatického kruhu 

velmi proměnlivé intenzity pásu valenčních vibrací C=C 

mimorovinné deformační vibrace (para substituovaný aromát) 

3390, 3320 asymetrická a symetrická valenční vibrace primárních aminů –NH2 

1620 deformační vibrace N–H 

800 mimorovinné deformační vibrace N–H 

Pro všechny interkaláty připravené pro jednotlivé hodnoty pH byly dokázány pásy 

vibrací H–OH vazeb při vlnočtech 3420 a 3629 cm
-1 

náleţející v oblasti při 3600-3200 cm
-1

 

(tab. 9). Tato oblast je označena jako přímky 1, viz graf 2. Pro interkalát připraveném při pH 1 

byly sice tyto pásy také zjištěny, ale mají velice nízkou hodnotu absorbancí. Interkaláty 

připravené při pH 4 a 8 mají téměř stejnou hodnotu těchto dvou vlnočtů, avšak dochází 

k mírnému poklesu absorbancí u těchto pásů. 

Pás vlnočtu barviva při 3007 cm
-1

 (oblast 3) u interkalátu připraveném při pH 1 je 

překryt, přičemţ tento pás pro interkaláty připravené při pH 4 a 8 vykazuje sníţení 

absorbance, přesto je důkazem sorpce barviva na SWy-2. Pásy –NH2 skupin barviva od 3000 

do 3410 cm
-1 

byly dokázány u interkalátů připravených při pH 4 a 8, viz oblast 2. 

Pro interkalát připravený při pH 1 mají tyto pásy pouze nepatrné absorbance. Zvýšení 

absorbancí pásů barviva lze pozorovat v oblasti vibrací aminoskupin při vlnočtech 3302 

a 3373 cm
-1 

(oblast 2) právě pro interkaláty připravené při zvyšujícím se pH (4 a 8), kde je 

toto zvýšení absorbancí důkazem interkalace p-FDA. Je moţné, ţe dochází k přeskupení 

molekul vod, či jejich přiblíţení k –NH2 skupinám. Tyto pásy pro interkalát, jenţ byl 

připraven při pH 1 nejsou skoro patrné, popř. mají nízkou hodnotu absorbance, protoţe se 
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barvivo při tomto pH sorbuje především na povrch jílu, jak bylo zjištěno z RTG difrakční 

práškové analýzy tohoto interkalátu. 

U interkalátu připraveném při pH 1 byl dokázán pás při 3031 cm
-1

 (oblast 3) 

odpovídající přítomnosti valenční vibrace aromatického kruhu. Tento pás byl zjištěn také 

u dalších dvou interkalátů. Ovšem pásy při 3060 a 3080 cm
-1

 (oblast 3) jsou u všech 

interkalátů přítomny, ale mají nízkou hodnotu absorbance.  

U interkalátu připraveném při pH 1 při vlnočtech 2653 a 2549 cm
-1

 (oblast 3) se jedná 

o vibrace dalších vazeb H–OH. Hodnota vlnočtu pásu 2848 cm
-1

 dle tab. 9 nebyla ţádné 

vibraci přiřazena. Pro interkaláty připravené při pH 4 a 8 nebyly dokázány tyto pásy (2848, 

2653 a 2549 cm
-1

). 

Oblast označená jako oblast 4 (od 1500 do 1610 cm
-1

) je důkazem interkalace barviva 

do mezivrství jílu a to výrazným zvýšením intenzity jednotlivých pásů. Hodnoty vlnočtů 

v této oblasti dokazují přítomnost valenčních vibrace vazeb C=C a deformační vibrace N–H 

skupiny. 

V oblasti označené 5 a to okolo 1100 cm
-1

, kde se projevuje pás valenční vibrace 

montmorillonitu, dochází u interkalátů připravených při pH 4 a 8 k rozšíření tohoto pásu 

a sníţení absorbance. Pro interkalát připravený při pH 8 se adsorbuje nejméně barviva, 

protoţe se stoupajícím pH dochází vlivem adsorpce k zeslabení kladného náboje p-FDA 

a pravděpodobně k interkalaci, jak bylo zjištěno z RTG práškové difrakce. Pro interkalát 

připravený při pH 1 je hodnota vlnočtu tohoto pásu stejná, coţ dokazuje na adsorpci barviva 

na povrch jílu. 

Niţší hodnoty absorbancí u většiny pásů v oblasti vlnočtů při 1200-400 cm
-1

 (oblast 5) 

charakterizují valenční a deformační vibrace montmorillonitu. Konkrétně v oblasti od 400 

do 625 cm
-1

 dochází u pásů vibrací vazeb Si-O-Si a Al-O-Si ke změnám absorbancí a to 

ke sníţení. 

IČ spektry tedy byly dokázány jednotlivé pásy barviva p-FDA adsorbovaného 

na SWy-2 při pH 1, především pás vibrací aromatického kruhu (3031 cm
-1

), tak i pásy vibrací 

–NH2 skupin (3409, 3373, 3302 a 3198 cm
-1

). U všech interkalátů byly dokázány pásy H–OH 

vazeb a také široký pás deformačních vibrací montmorillonitu. Pro interkaláty připravené 

při pH 4 a 8 byly dokázány pásy při 3409, 3373, 3302 a 3198 cm
-1

 náleţející –NH2 skupinám, 

které měly vyšší hodnoty absorbancí. Právě tyto změny absorbancí vypovídají o interkalaci 

barviva do mezivrství SWy-2. 
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4.5. RTG spektra interkalátů 

Ke zjištění informací o mechanismu sorpce p-fenylendiaminu na SWy-2 byla pouţita 

RTG difrakční prášková analýza. Hodnoty bazální difrakce d001 připravených interkalátů 

pro jednotlivá pH jsou uvedena na grafu 3. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: RTG difrakční prášková spektra interkalátů SWy-2-p-FDA pro pH 1, 4 a 8.  

 

Ze spekter RTG vyplývá, ţe u interkalátu SWy-2-p-FDA připraveného při pH 1 

nedochází téměř k ţádnému rozšíření mezivrství. Nejvíce barviva pravděpodobně zůstává 

vlivem sorpce jen na povrchu interkalátu, protoţe sníţením pH se zesílí kladný náboj 

molekuly barviva v oblasti –NH2 skupin, díky nimţ dojde k zachycení barviva na povrch 

jílového minerálu, který má záporný náboj. Pro interkalát SWy-2-p-FDA při pH 4 uţ dochází 

k rozšíření mezivrství, a to z původní hodnoty bazální difrakce 1,20 nm na 1,47 nm 

(o 0,27 nm). Z toho plyne, ţe barvivo p-FDA se sorbuje i do mezivrství jílového minerálu 

pH 8 

pH 4 

pH 1 

SWy-2 
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SWy-2. Je moţné, ţe část barviva pravděpodobně zůstane i na povrchu jílu. Pro interkalát 

připravený při pH 8 je rozdíl hodnot bazální difrakce proti původnímu SWy-2 0,3 nm. 

V zásaditém intervalu pH se kladný náboj molekuly barviva zeslabí a dojde k sorpci 

do mezivrství jílového minerálu SWy-2. Vzhledem k rozměrům molekuly barviva (šířka 

0,430 nm, hloubka 0,180 nm, výška 0,635 nm), lze usoudit, jak by se molekula barviva 

p-fenylendiaminu pravděpodobně mohla sorbovat do struktury jílového minerálu SWy-2. 

Nejpravděpodobnější je sorpce barviva, jak je znázorněno na obr. 12. Pro pH 8 je 

pravděpodobná sorpce barviva p-FDA natočením molekuly v mezivrství pod určitým úhlem. 

I kdyţ při pH 8 se sorbuje nejméně barviva, přesto stačí pro jeho odstranění ze ţivotního 

prostředí, jak bude poukázáno v kap. 4.7. Dochází-li k interkalaci barviva do mezivrství, 

zvyšuje se intenzita a hodnota bazální difrakce d001, viz graf 3. Na obr. 11 je vidět molekula 

p-fenylendiaminu s jednotlivými náboji: záporný náboj - modrá barva, kterou mají atomy 

uhlíku na benzenovém kruhu, zelená barva znázorňuje neutrální část molekuly, kterými jsou 

atomy vodíku na benzenovém kruhu a červená barva, tedy kladný náboj, patří skupinám 

–NH2. Pravděpodobně právě –NH2 skupiny budou ty, které způsobí zachycení barviva 

do mezivrství jílu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Molekula p-fenylendiaminu - pohled zepředu [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Molekula p-fenylendiaminu - boční pohled [35]. 
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4.6. Test akutní toxicity na žábronožce slaniskové 

 

Barvivo p-FDA působí ekotoxicky na organismy při úniku do ţivotního prostředí [5]. 

Byly stanoveny ekotoxikologické parametry p-FDA jak na terestrální sloţce (hořčice bílá), 

tak i na akvatické sloţce systému (ţábronoţka slanisková). Nejprve byly vyzkoušeny oba 

testy na známém standardu, kterým byl K2Cr2O7 [40], poté na samostatném barvivu p-FDA 

a jeho výluhu po sorpci na SWy-2 při pH 8. Je-li letální či inhibiční koncentrace do 100 mg/l, 

pak je zkoušená látka ekotoxická. 

Charakteristika organismu 

Ţábronoţky slaniskové, viz obr. 13, jsou primitivní korýši s protáhlým a měkkým 

tělem, sloţeným z četných článků. Čerstvě vylíhlé nauplie (larvální stádium) se pouţívají jako 

startovací krmivo pro potěr mnoha ryb.  

Ţábronoţka slanisková je prastarý ţivočišný druh, který na Zemi ţije jiţ sto milionů let. 

Je to mimořádně odolný ţivočich, který v podobě oplodněných vajíček, přečká i velmi dlouho 

trvající nepříznivé podmínky. Navíc je schopen se přizpůsobit extrémnímu prostředí 

vysychavých slaných jezer (jedná o organismus ţijící ve slaných vodách, nachází se však 

pouze v jezerech, ne v mořích).  

Ţabronoţky mohou ţít aţ v 25% roztoku soli. Jejich ţivotní cyklus je velmi rychlý, 

od vylíhnutí z vajíčka (cysty), přes stadium dospělosti a rozmnoţení (nauplie), přičemţ 

aţ do okamţiku smrti uplynou necelé čtyři týdny (v přírodě mohou ţít aţ 4 měsíce).  

Nepříznivé období přečkávají ţábronoţky v podobě vajíček opatřených velmi pevnou 

skořápkou – cyst (embrya v klidovém stádiu), která jsou mimořádně odolná a zárodek v nich 

můţe přeţít desítky let (odhaduje se, ţe doba 

přeţití můţe být i 1000 let). Jakmile se toto 

vajíčko dostane do vhodného prostředí, 

nabobtná, a do 12 aţ 48 hodin se z něj 

vylíhne malá larvička [41]. 

 

 

Obr. 13: Larvy ţábronoţek slaniskových [41].  
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Líhnutí artemií 

Vajíčka ţábronoţky slaniskové jsou dováţena v konzervách, téměř výhradně 

vyráběných v USA, kde jsou vajíčka sbírána ve Velkém solném jezeře v Utahu. Jsou omyta 

sladkou vodou, usušena a vakuově plněna do konzerv.  

Postup líhnutí: 

K líhnutí je třeba připravit 3% solný roztok NaCl, do kterého bylo přidáno malé 

mnoţství vajíček (kávová lţička). Voda byla po celou dobu líhnutí probublávána. Optimální 

teplota pro líhnutí je 27-29 °C. Při laboratorní teplotě (tato bc. práce) došlo k líhnutí nauplií 

do 48 hodin. Nevylíhlá vajíčka leţela na dně, prázdné skořápky plavaly na hladině.  

Ţivé ţábronoţky byly přitahovány světlem a pomocí bodového světla dobře 

shromáţdeny na jednom místě a pak odloveny. 

4.6.1. Test akutní toxicity Artemia salina na K2Cr2O7 a diskuze výsledků 

Po vylíhnutí nauplií bylo vţdy do třech Petriho misek (3 paralelní stanovení) 

napipetováno pro kaţdou koncentraci, viz tab. 10, 5 ml standardu dichromanu draselného se 

zřeďovací vodou a následně dáno 10 jedinců. Test proběhl za stálého světla po dobu 24 

a 48 hodin. 

Po 24 a 48 hodinách bylo spočítáno mnoţství ţivých organismů, viz tab. 10 a 11 

a z úmrtnosti pak dle rovnice 3 byla vypočtena jejich mortalita za 24 a 48 hodin. 

Tab. 10: Mortalita jedinců Artemia salina po 24 hodinách na K2Cr2O7. 

c [mg/l] log c celkem jedinců 

počet živých jedinců 
úmrtnost, 

počet 

mortalita 

[%] 1. stanovení 2. stanovení 3. stanovení 

0 nelze 30 9 8 9 4 13,33 

10 1 30 8 8 9 5 16,67 

20 1,301 30 7 7 6 10 33,33 

30 1,477 30 6 6 7 11 36,67 

40 1,602 30 4 3 6 17 56,67 

60 1,778 30 1 2 2 25 83,33 

80 1,903 30 0 0 0 30 100,00 

100 2 30 1 1 1 27 90,00 

160 2,204 30 0 0 0 30 100,00 

320 2,505 30 0 0 1 29 96,67 
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Tab. 11: Mortalita jedinců Artemia salina po 48 hodinách na K2Cr2O7. 

c [mg/l]  log c celkem jedinců 

počet živých jedinců 
úmrtnost, 

počet 

mortalita 

[%] 1. stanovení 2. stanovení 3. stanovení 

0 nelze 30 5 8 10 7 23,33 

10 1 30 6 4 5 15 50,00 

20 1,301 30 1 1 0 28 93,33 

30 1,477 30 2 4 0 24 80,00 

40 1,602 30 0 0 0 30 100,00 

60 1,778 30 0 0 0 30 100,00 

80 1,903 30 0 0 0 30 100,00 

100 2 30 0 0 0 30 100,00 

160 2,204 30 0 0 0 30 100,00 

320 2,505 30 0 0 0 30 100,00 

Z tab. 10 vyplývá, ţe po 24 hodinách při koncentraci standardu dichromanu draselného 

80 mg/l a výše došlo k téměř ke 100% úhynu jedinců. Po 48 hodinách přeţili jedinci pouze 

v koncentraci do 40 mg/l K2Cr2O7, viz tab. 11.  

 Na základě zjištěného mnoţství byly sestrojeny grafy 4 a 5 v závislosti mortality 

na logaritmu koncentrace a graf 6 v závislosti probitů na logaritmu koncentrace. Jednotlivé 

křivky byly proloţeny pro ukázku lineární závislostí, sigmodiální závislostí a probitovou 

analýzou a poté porovnány spočítané hodnoty letálních koncentrací, při které uhyne 0 (LC0), 

50 (LC50) a 100 % (LC100) jedinců za 24 hodin. U lineární a probitové závislosti byly 

vyloučeny odlehlé hodnoty a následně sestrojeny grafy 4 a 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Lineární závislost mortality na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 na Artemia Salina 

za 24 hodin. 
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Graf 5: Sigmodiální závislost mortality na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 na Artemia 

Salina za 24 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Lineární závislost probitů na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 na Artemia Salina 

za 24 hodin. 

Z lineární regrese grafu 4, byla vypočtena hodnota letální koncentrace (LC0, LC50 

a LC100) za 24 hodin pro Artemia salina. Hodnota letální koncentrace pro K2Cr2O7 

za 24 hodin, při které neuhyne ani jeden z jedinců Artemia salina (LC0) vyšla 6,90 mg/l, 

koncentrace při které uhyne 50 % jedinců (LC50) byla 31,45 mg/l, a koncentrace při které 

uhynou všichni jedinci (LC100) 143,3 mg/l. 

Z rovnice sigmoidy, viz rovnice 5 a grafu 5, byla spočtena hodnota letální koncentrace 

pro K2Cr2O7 za 24 hodin, při které uhyne 50 % jedinců Artemia salina (LC50) na 41,29 mg/l.  

Z rovnice lineární regrese z grafu 6 ze závislosti probitů byla spočtena letální 

koncentrace pro K2Cr2O7 LC50 30,70 mg/l, LC100 781,0 mg/ l za 24 hodin na Artemia 

salina. LC 0 nelze spočítat, protoţe hodnota LC0 vychází v záporných číslech. 
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 Po 48 hodinách byli opět spočítáni všichni ţiví jedinci a na základě vypočtené 

mortality, viz rovnice 3, byly sestrojeny grafy 7-9. Opět v případě lineární a probitové 

závislosti byly vyloučeny odlehlé hodnoty následně sestrojeny grafy 7 a 9. 

Z grafu 7 byla z rovnice lineární regrese spočítána pro K2Cr2O7 na Artemia salina 

LC0 1,72 mg/l, LC50 8,36 mg/l a LC100 40,54 mg/l po 48 hodinách. Z rovnice sigmoidy, viz 

rovnice 5 po 48 hodinách, pro graf 8, byla spočtena hodnota LC50 8,16 mg/l pro K2Cr2O7 

na Artemia salina. 

Závislost probitu na logaritmu koncentrace je znázorněna v grafu 9 pro K2Cr2O7 

po 48 hodinách na Artemia salina. Probitová tabulka je pak uvedená v příloze 1 [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Lineární závislost mortality na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 pro Artemia 

Salina za 48 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Sigmodiální závislost mortality na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 na Artemia 

Salina za 48 hodin. 
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Graf 9: Lineární závislost probitů na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 na Artemia Salina 

za 48 hodin. 

 Z rovnice lineární regrese z grafu 9 ze závislosti probitů na dekadickém logaritmu 

koncentrace byla spočtena hodnota letální koncentrace pro K2Cr2O7 na Artemia salina 

LC50 8,59 mg/l, LC100 66,54 mg/l za 48 hodin. Hodnota letální koncentrace LC0 opět by 

vyšla v záporných hodnotách, tudíţ nelze spočítat. 

Literární údaje uvádějí hodnotu pro LC50 za 24 hodin pro K2Cr2O7 na Artemia salina 

koncentrace 33,55 ± 0,05 mg/l [40]. 

Pro 48 hodin je hodnota pro LC50 pro K2Cr2O7 na Artemia salina podle literárního 

údaje (8,80 ± 0,06 mg/l) [40]. 

Z výsledků plyne, ţe jednotlivé hodnoty z experimentů na stanovení akutní toxicity 

K2Cr2O7 na Artemia salina (LC50) za 24 a 48 hodin vyšly ve shodně s deklarovanými 

hodnotami uvedenými v citaci [40]. Těmito experimenty byla správnost metody pro stanovení 

akutní toxicity pro standard K2Cr2O7 na Artemia salina ověřena. Nejpřesnější hodnoty LC50 

pro standard K2Cr2O7 na Artemia salina po 24 a 48 hodinách byly zjištěny při probitové 

lineární závislosti a poté pro lineární závislost. 
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4.6.2. Test akutní toxicity Artemia salina na p-fenylendiamin a diskuze výsledků 

 Po vyhodnocení akutních toxicit všech křivek po 24 a 48 hodinách a stanovení všech 

letálních koncentrací pro standard dichroman draselný, bylo na organismy Artemia salina 

aplikováno samostatné barvivo p-FDA s danou ředící vodou nejprve v přibliţných 

koncentracích, jelikoţ nebyla známa z literárních údajů koncentrace, při kterých uhyne 50 % 

jedinců (LC50) za 24 či 48 hodin. Známa byla jen hodnota koncentrace p-FDA, při které 

uhyne 50 % jedinců (LC50) pro organismy Daphnia magna za 48 hodin, která je 0,28 mg/l 

[5]. Tyto organismy jsou však mnohem citlivější neţ Artemia salina. Hodnota koncentrace 

(LC50) pro dafnie slouţila tedy k orientačnímu vytvoření koncentrační řady roztoků p-FDA, 

na které byly aplikovány poté organismy Artemia salina. Po 24 a 48 hodinách a spočítání 

jedinců, byly doplněny další koncentrace, viz tab. 12 a 13. Z konečných výsledků byla 

vypočtena mortalita podle vzorce 3 a sestrojeny křivky 10-15. Opět byly sestrojeny křivky 

lineární závislosti, sigmodiální a probitové závislosti a následně porovnány hodnoty letálních 

koncentrací. 

Tab. 12: Mortalita jedinců Artemia salina po 24 hodinách na p-FDA. 

c [mg/l] log c celkem jedinců 

počet živých jedinců 
úmrtnost, 

počet 

mortalita 

[%] 1. stanovení 2. stanovení 3. stanovení 

0 nelze 30 8 9 9 4 13,33 

40 1,602 30 10 10 10 0 0 

50 1,699 30 9 10 10 1 3,33 

60 1,778 30 10 10 9 1 3,33 

69,990 1,845 30 6 6 7 11 36,67 

100,01 2,000 30 4 2 4 20 66,67 

129,77 2,113 30 1 2 1 26 86,67 

200,06 2,301 30 1 1 0 28 93,31 

299,98 2,477 30 0 0 0 30 100,00 
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Tab. 13: Mortalita jedinců Artemia salina po 48 hodinách na p-FDA. 

c [mg/l] log c celkem jedinců 

počet živých jedinců 
úmrtnost, 

počet 

mortalita 

[%] 1. stanovení 2. stanovení 3. stanovení 

0 nelze 30 8 9 9 4 13,33 

40 1,602 30 6 9 7 8 26,67 

50 1,699 30 7 7 6 10 33,33 

60 1,778 30 5 3 2 20 66,67 

69,990 1,845 30 1 0 1 28 93,33 

100,01 2,000 30 0 0 0 30 100 

129,77 2,113 30 0 0 0 30 100 

200,06 2,301 30 0 0 0 30 100 

299,98 2,477 30 0 0 0 30 100 

Z tab. 12 vyplývá, ţe po 24 hodinách při koncentraci p-FDA cca 300 mg/l dochází 

ke 100% úhynu organismů artemií. Z tab. 13 po 48 hodinách uţ jedinci přeţívají jen 

do koncentrace cca 100 mg/l barviva p-FDA, ve vyšších koncentracích je 100% úmrtnost. 

Na základě zjištěného mnoţství byly sestrojeny grafy 10 a 11 v závislosti mortality v % 

na dekadickém logaritmu koncentrace. Následně byly vypočteny hodnoty letální koncentrace, 

při které uhyne 0 (LC0), 50 (LC50) a 100 % (LC100) jedinců za 24 hodin. Hodnoty mortality 

byly přepočteny podle probitové tabulky, viz příloha 1, na probity a vyneseny v závislosti 

na dekadickém logaritmu koncentrace, viz graf. 12. U grafu lineární závislosti mortality 

a lineární závislosti probitů (graf 10 a 12) byly vyloučeny odlehlé hodnoty a z rovnic lineární 

regrese vypočítány hodnoty letálních koncentrací a porovnány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Lineární závislost mortality na logaritmu koncentrace pro p-FDA na Artemia Salina 

za 24 hodin. 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

0

20

40

60

80

100

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

0

20

40

60

80

100

y = 151,72852x - 244,55527

R
2
 = 0,97556

m
o
rt

a
li

ta
 [

%
]

log c



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Sigmodiální závislost mortality na logaritmu koncentrace pro p-FDA na Artemia 

Salina za 24 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Lineární závislost probitů na logaritmu koncentrace pro p-FDA na Artemia Salina 

za 24 hodin. 

Z lineární regrese (graf 10), byla vypočtena pro p-FDA letální hodnota koncentrace 

(LC0, LC50 a LC100) za 24 hodin. Hodnota letální koncentrace, při které neuhyne ani jeden 

z jedinců Artemia salina (LC0) byla koncentrace 40,91 mg/l, při které uhyne 50 % jedinců 

(LC50) 87,36 mg/l, a při které uhynou všichni jedinci (LC100) je 186,6 mg/l. 

Z rovnice sigmoidy, viz rovnice 5, byla spočtena hodnota letální koncentrace 

za 24 hodin pro p-FDA, z grafu 11, při které uhyne 50 % jedinců Artemia salina (LC50) 

na 81,26 mg/l.  

Ze závislosti probitů byla spočtena letální koncentrace z grafu 12 pro p-FDA 

na Artemia salina LC0 13,19 mg/l, LC50 95,32 mg/l a LC100 297,8 mg/l za 24 hodin. 
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Po 48 hodinách byli spočítáni všichni jedinci, kteří ještě vykazovali i nepatrný pohyb. Ze 

získaných počtů ţivých jedinců byla spočítána jejich mortalita, viz rovnice 3, která byla 

následně vynesena do grafů 13 a 14 v závislosti na logaritmu koncentrace. Z hodnot mortalit 

byly spočítány probity pomocí probitové tabulky uvedené v příloze 1, jejíţ závislost je 

znázorněna v grafu 15. U lineární a probitové závislosti byly nejprve vyloučeny odlehlé 

hodnoty, poté sestrojeny grafy (13 a 15) a porovnány vypočtené hodnoty letálních 

koncentrací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Lineární závislost mortality na logaritmu koncentrace pro p-FDA na Artemia Salina 

za 48 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Sigmodiální závislost mortality na logaritmu koncentrace pro p-FDA na Artemia 

Salina za 48 hodin. 
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Graf 15: Lineární závislost probitů na logaritmu koncentrace pro p-FDA na Artemia Salina 

za 48 hodin. 

Z lineární regrese (graf 13) byla vypočtena pro p-FDA letální hodnota koncentrace 

(LC0, LC50 a LC100) za 48 hodin. Hodnota letální koncentrace, při které neuhyne ani jeden 

z jedinců (LC0) byla 30,08 mg/l, při které uhyne 50 % jedinců Artemia Salina (LC50) pak 

52,21 mg/l, a při které uhynou všichni jedinci (LC100) 90,62 mg/l pro p-FDA za 48 hodin. 

Z rovnice sigmoidy, viz rovnice 5, byla spočtena hodnota letální koncentrace, z hodnot 

grafu 14, při které uhyne 50 % jedinců na 59,13 mg/l za 48 hodin pro p-FDA.  

 V grafu 15 je znázorněna závislost probitů na logaritmu koncentrace pro p-FDA a to 

po 48 hodinách. 

 Z rovnice lineární regrese z grafu 15 ze závislosti probitů byla spočtena letální 

koncentrace pro p-FDA, LC0 14,95 mg/l, LC50 50,72 mg/l a LC100 102,5 mg/l za 48 hodin. 

Porovnání jednotlivých výsledků pro standard K2Cr2O7 a p-FDA na Artemia salina 

po 24 a 48 hodinách je uvedeno v tab. 14. 

Tab. 14: Výsledky mortality jedinců Artemia salina pro standard K2Cr2O7 a p-FDA po 24 

a 48 hodinách. 

  letální koncentrace (LC) [mg/l]  

čas [hod] závislost koncentrace standard K2Cr2O7 p-FDA 

24 lineární LC0 6,90 40,91 

 LC50 31,45 87,36 

 LC100 143,3 186,6 

 sigmodiální LC50 41,29 81,26 

 probitová LC0 nelze 13,19 

  LC50 30,70 95,32 

  LC100 781,0 297,8 
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čas [hod] závislost koncentrace standard K2Cr2O7 p-FDA 

48 lineární LC0 1,72 30,08 

 LC50 8,36 52,21 

 LC100 40,54 90,62 

 sigmodiální LC50 8,16 59,13 

 probitová LC0 nelze 14,95 

  LC50 8,59 50,72 

  LC100 66,54 102,5 

Podle tabulky 14 jde vidět, ţe pokud byly organismy přítomny v barvivu 24 hodin 

byla jejich koncentrace úhynu přibliţně 1,4-krát větší, neţ po 48 hodinách. Lze usoudit, ţe 

koncentrace barviva přítomného v odpadních vodách způsobuje v závislosti na čase dosti 

rozdílnou úmrtnost jedinců. Proto hraje významnou roli sorpce p-FDA, v našem případě 

na jílový minerál SWy-2, a zvláště čas, kdy bude daný SWy-2, popřípadě jemu svým 

chemickým sloţením podobný, ale cenově dostupný jílový minerál, pouţit jako sorbent 

v odpadních vodách. 

V tab. 15 jsou znázorněny hodnoty LC50 na Artemia salina pro lineární, sigmodiální 

závislost mortality a lineární závislost probitů. Deklarovaným hodnotám (LC50 za 24 hodin 

pro K2Cr2O7 o koncentraci 33,55±0,05 mg/l a 8,80 ± 0,06 mg/l za 48 hodin) odpovídají 

nejvíce hodnoty vypočteny z rovnice regrese lineární závislosti mortality a probitů 

na dekadickém logaritmu, viz graf 4, 6 a graf 7, 9. Přesto sigmodiální závislosti jsou přesnější. 

Tab. 15: Hodnoty letálních koncentrací (LC50) pro lineární a sigmodiální závislost mortality 

a lineární závislost probitů na K2Cr2O7 a p-FDA pro Artemia salina. 

  letální koncentrace LC50 [mg/l] 

 čas [hod] lineární závislost sigmodiální závislost probity 

K2Cr2O7 

24 31,45 41,29 30,70 

48 

 

8,36 8,16 8,59 

p-FDA 
24 87,36 81,26 95,32 

48 52,21 59,13 50,72 
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4.7. Test semichronické toxicity na hořčici bílé 

Charakteristika plodiny 

Hořčice bílá je hlavním druhem u nás pěstované hořčice. Pěstuje se pro potřeby 

potravinářského průmyslu, jako pícnina, na zelené hnojení a export osiva do zahraničí. Je také 

medonosnou rostlinou. V lékařství se pouţívá hořčičné semeno odpradávna k přípravě 

hořčičné mouky, z níţ se dělá hořčičné těsto, vyuţívané na obklady k utišení revmatických 

bolestí. 

V potravinářství se semena vyuţívají jako pochutina k výrobě hořčice. Celá semena se 

pouţívají při konzervaci zeleniny, hub, ryb. Mletá semena se někdy pouţívají do směsí 

pro kořeněná vína. Pro krmení zvířat se hořčice vyuţívá pouze jako pícnina do doby květu, 

semena se nevyuţívají pro vysoký obsah antinutričních látek. Nejvýznamnější z nich jsou 

sinapiny a glukosinoláty sinalbin a sinigrin, které se vyskytují i v zelené hmotě. Štěpné 

produkty sinigrinu, allylkyanid a allylisothiokyanát, mohou být pravděpodobně příčinou 

poruch zdravotního stavu při zkrmování velkých mnoţství brukvovitých pícnin, které se 

projevují nechutenstvím, poklesem uţitkovosti, poruchami plodnosti a lézemi jater a ledvin.  

Ve výţivě lidí se vyuţívá toho, ţe antinutriční látky v nízkých dávkách mírně dráţdí 

trávicí trakt. Způsobují jeho větší prokrvení, zvyšují ţaludeční sekreci a sekreci ţluče, a tím 

podporují trávení a chuť k jídlu. Podporují také srdeční činnost a zvyšují krevní tlak [42]. 

 

4.7.1. Test semichronické toxicity Sinapis alba L. na K2Cr2O7 a diskuze výsledků 

Byly připraveny standardy K2Cr2O7 jednotlivých koncentrací 0, 10, 20, 40, 80, 100, 160 

a 320 mg/l do 25 ml odměrných baněk doplněných po rysku danou zřeďovací vodou. 

Do Petriho misek s filtračními papíry byly napipetovány příslušné objemy (2,5 ml) 

jednotlivých koncentrací standardu dichromanu draselného (K2Cr2O7) naředěného příslušnou 

zřeďovací vodou. Do kaţdé Petriho misky bylo dáno po 20 semenech hořčice bílé (Sinapis 

alba L.) pro 3 paralelní stanovení. 

Po uplynutí 72 hodin za teploty kolem 22 °C (laboratorní teplota) a podmínek inkubace 

ve tmě, byly odečítány délky vyklíčeného semene, viz obr. 14. Na obr. 14 je část a označena 

jako tzv. hypokolyt (květ) a část b je délka, která byly odečítána po „nataţení kořene“ 

pro stanovení délky kořene (elongace kořene). 
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Obr. 14: Znázornění odečítání délky vyklíčeného semene. 

Hodnoty 3 paralelních stanovení byly zprůměrovány a byla spočtena inhibice růstu 

kořene hořčice podle rovnice 4. 

Závislost vypočtené inhibice růstu na logaritmu koncentrace je znázorněna v grafu 16 

a 17 pro standard dichroman draselný (K2Cr2O7) za 72 hodin a následně jsou spočítány 

hodnoty inhibiční koncentrace, které způsobí inhibici růstu, tedy 0% (IC0), 50% (IC50) 

a 100% (IC100), testovacích organismů za 72 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Lineární závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 na Sinapis 

alba L. za 72 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 17: Sigmodiální závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 

na Sinapis alba L. za 72 hodin. 
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Hodnota inhibiční koncentrace pro K2Cr2O7 za 72 hodin (graf 16), která způsobí 0% 

inhibici růstu kořene (IC0) vyšla 4,37 mg/l, pro 50% inhibici (IC50) 34,83 mg/l a pro 100% 

inhibici (IC100) 277,5 mg/l. 

Z rovnice sigmoidy pro K2Cr2O7, viz rovnice 5 a pro graf 17, byla spočtena hodnota 

inhibiční koncentrace, která způsobí 50% inhibici růstu (IC50) na 53,08 mg/l za 72 hodin.  

Literární údaje uvádějí hodnotu pro IC50 za 72 hodin pro K2Cr2O7 v  53,18 ± 0,02 mg/l 

[41]. Nejpřesnější byla tedy hodnota ze sigmodiální závislosti. 

Z uvedeného plyne, ţe hodnoty zjištěné z experimentu na stanovení semichronické 

toxicity K2Cr2O7 na Sinapis alba L. (IC50) za 72 hodin vyšly opět ve shodě s deklarovanými 

hodnotami uvedenými v citaci [40]. Opět byla ověřena správnost metody pro stanovení 

semichronické toxicity na Sinapis alba L. na K2Cr2O7 za 72 hodin. Na obr. 15 lze vidět 

naklíčené semena hořčice po aplikaci standardu K2Cr2O7 v koncentracích A) 0 mg/l; 

B) 320 mg/l. U koncentrace 320 mg/l je vidět, ţe dochází ke skoro 100 % inhibici kořene či 

úplnému zastavení růstu semen. 

 

Obr. 15: Naklíčená semena hořčice bílé při aplikace K2Cr2O7 o koncentraci A) 0 mg/l; 

B) 320 mg/l. 

  

B A 

B A 
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4.7.2. Test semichronické toxicity Sinapis alba L. na p-fenylendiamin a diskuze 

výsledků 

Po vyhodnocení všech dat semichronické toxicity po 72 hodinách a stanovení všech 

inhibičních koncentrací pro standard dichroman draselný, bylo na semena hořčice bílé 

aplikováno barvivo p-FDA s ředící vodou nejprve v přibliţných koncentracích, jelikoţ nebyla 

opět vůbec známá koncentrace z literárních údajů, při kterých dojde k inhibici růstu. 

Po 72 hodinách byla změřena délka vyklíčených semen a na základě spočtených inhibic růstu 

a vizuálním posouzení, byly doplněny další koncentrace tak, aby poslední z koncentrací 

vykazovaly téměř 100% inhibici růstu. Z konečných výsledků byly sestrojeny grafy 18 a 19 

v závislosti inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro p-FDA za 72 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Lineární závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro p-FDA na Sinapis 

alba L. za 72 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19: Sigmodiální závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro p-FDA na Sinapis 

alba L. za 72 hodin. 
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Z lineární regrese, pro p-FDA aplikovaném na hořčici bílou, viz graf 18, byla vypočtena 

pro p-FDA inhibiční hodnota koncentrace (IC0, IC50 a IC100) za 72 hodin. Hodnota 

inhibiční koncentrace, při které dojde k 0% inhibici růstu (IC0) vyšla po dosazení 1,74 mg/l, 

pro 50% inhibici růstu (IC50) byla spočtena na 66,25 mg/l a při 100% inhibici růstu (IC100) 

na 2521,1 mg/l. 

Z rovnice sigmoidy, viz rovnice 5, pro p-FDA byla spočtena hodnota inhibiční 

koncentrace, viz hodnoty v grafu 19, při které dojde k 50% inhibici růstu semen hořčice bílé 

na 118,9 mg/l.  

Na obr. 16 A, B lze vidět aplikované samostatné barvivo na semena hořčice bílé 

o koncentraci 0 a 599,96 mg/l. Při nejvyšší koncentraci p-FDA jiţ klíčivost byla minimální 

či ţádná.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Naklíčená semena hořčice bílé po aplikaci p-FDA o koncentraci A) 0 mg/l; 

B) 599,96 mg/l. 
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4.7.3. Test semichronické toxicity Sinapis alba L. na výluh po sorpci barviva 

a diskuze výsledků 

Po sorpci p-FDA na SWy-2 při pH 8 byl získaný výluh s koncentrací 911,17 mg/l 

pouţit k přípravě koncentrační řady p-FDA s koncentracemi 0; 16,86; 33,72; 67,44; 112,39; 

168,59 a 674,36 mg/l naředěnými příslušnou ředící vodou. Jednotlivé koncentrace výluhu 

byly napipetovány vţdy po 2,5 ml do Petriho misek s filtračními papíry pro 3 paralelní 

stanovení. Na něj bylo naneseno 20 semen hořčice bílé a po 72 hodinách za podmínek (viz 

výše) byla stanovena inhibice růstu semen hořčice bílé. Závislost inhibice růstu semen hořčice 

bílé na logaritmu koncentrace pro výluh je znázorněna v grafu 20 a 21 za 72 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 20: Lineární závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro výluh po sorpci 

p-FDA na SWy-2 při pH 8 za 72 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 21: Sigmodiální závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro výluh po sorpci 

p-FDA na SWy-2 při pH 8 za 72 hodin. 
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Z lineární regrese (grafu 20), byla vypočtena pro výluh po sorpci p-FDA na SWy-2 

při pH 8 inhibiční hodnota koncentrace (IC0, IC50 a IC100) za 72 hodin. Hodnota inhibiční 

koncentrace, při které dojde k 0% inhibici růstu (IC0) vyšla 1,93 mg/l, pro 50% inhibici růstu 

(IC50) byla spočtena na 65,04 mg/l a při 100% inhibici růstu (IC100) na 2192,1 mg/l. 

Z rovnice sigmoidy, viz rovnice 5, byla spočtena hodnota letální koncentrace, 

pro hodnoty v grafu 21, při které dojde k 50% inhibici růstu semen hořčice bílé, 

na hodnotu na 202,8 mg/l.  

Na obr. 17 A, B jsou vidět naklíčená semena hořčice bílé při aplikaci výluhu po sorpci 

p-FDA na SWy-2 při pH 8 o koncentraci 0 a 674,4 mg/l. Opět při koncentraci výluhu 

674,4 mg/l při pH 8 je klíčivost semen minimální či ţádná.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Naklíčená semena hořčice bílé po aplikaci výluhu při pH 8 o koncentraci A) 0 mg/l; 

B) 674,4 mg/l. 

Z grafů uvedených v kapitolách praktické části 4.6.2. a 4.7.2. vyplývá, ţe zvyšováním 

koncentrace barviva p-FDA dochází ke zvýšení úmrtnosti jedinců jak v případě organismu 

ţábronoţky slaniskové (Artemia salina), tak i k nárůstu inhibice na semenech hořčice bílé 

(Sinapis alba L.). 

Výsledky praktické části pro Sinapis alba L. jsou uvedeny v tab. 16. 
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Tab. 16: Inhibiční koncentrace pro Sinapis alba L. za 72 hodin pro standard K2Cr2O7, p-FDA 

a výluh (pH 8). 

  inhibiční koncentrace (IC) [mg/l]   

čas [hod] závislost koncentrace standard K2Cr2O7 p-FDA výluh (pH 8) 

72 lineární IC0 4,37 1,74 1,93 

 IC50 34,83 66,25 65,04 

 IC100 277,5 2521,1 2192,1 

 

 sigmodiální IC50 53,08 118,9 202,8 

Pokud se porovná změna IC50 u samostatného barviva p-FDA a barviva ve výluhu 

při pH 8, tak IC50 způsobená tímto výluhem po sorpci je vyšší neţ u samostatného p-FDA 

o cca 84 mg/l (sigmodiální závislost). Účinnost sorpce tohoto barviva na SWy-2 se ukázala 

přesto jako velmi účinná a výhodná pro sníţení toxicity výluhu. 

Lze tedy říci, ţe pokud by bylo barvivo přítomné v půdách nepůsobí pro rostliny 

ekotoxicky. Avšak pro vodní organismy (Artemia salina) 81,26 mg/l za 24 hodin a 59,13 mg/l 

za 48 hodin (sigmodiální závislost), je jiţ ekotoxické. Z tohoto vyplývá, ţe ve velké 

koncentraci a objemu odpadu, který je z řad průmyslu produkován do ţivotního prostředí, 

můţe p-FDA způsobit velké úhyny organismů, tak i poškození plodin, které jsou zasazeny 

v půdách.  
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést sorpci barviva p-FDA na jílový minerál 

 SWy-2 v kyselém a zásaditém prostředí. 

Sorpce byla zkoumána za účelem odstranit p-FDA, které je ekotoxické, z vod či půd, 

do kterých se dostává, či by mohlo dostávat z textilního průmyslu. 

Bylo zjištěno, ţe při pH 1 se sorbovalo nejvíce barviva (15,42 g/g), pravděpodobně 

při sorpci p-FDA na SWy-2 zejména na povrch jílu, protoţe nedošlo k rozšíření mezivrství. 

Se zvyšujícím se pH (4 a 8) došlo k rozšíření mezivrství při pH 4 o 0,27 nm a při pH 8 

o 0,3 nm. Podle průběhu adsorpčních izoterem vyplynulo, ţe s rostoucím pH se sniţuje 

adsorbované mnoţství z hodnoty 15,42 g/g pro pH 1, pro pH 4 na 7,46 g/g a pro pH 8 

na 0,94 g/g.  

Přesto bylo zjištěno, ţe sorpce při pH 8 je účinná a z tohoto důvodu je SWy-2 vhodný 

pro odstranění p-FDA z odpadních vod, které toto pH mívají. 

Ekotoxicita barviva p-FDA byla stanovena na organismech Artemia salina a rostlinách 

Sinapis alba L. Hodnoty LC50 a IC50 na standardu K2Cr2O7 vyšly u obou testů ve shodě 

s deklarovanými hodnotami. Tím byla správnost a přesnost metody ověřena k dalšímu pouţití 

na barvivu p-FDA. 

Při akutním testu na Artemia salina hodnoty letální koncentrace (LC0, LC50, LC100) se 

výrazně sniţovaly s časem. Lze tedy říci, ţe čím déle budou jedinci vystaveni účinku barviva, 

tím bude narůstat jejich mortalita k 100 % a sniţovat se hodnoty letálních koncentrací. 

U hořčice bílé bylo barvivo p-FDA aplikováno samostatně a jako výluh po sorpci 

p-FDA na SWy-2 při pH 8. Ze získaných výsledků je patrné, ţe inhibiční koncentrace IC50 je 

vyšší pro výluh neţ samostatné barvivo (sigmoida). Z toho plyne, ţe sorpce barviva je však 

ještě účinná pro sníţení toxicky barviva p-FDA a je jednou z moţností odstranění p-FDA 

z vod či půd. 

Skutečnou přítomnost a koncentraci barviva by bylo vhodné stanovit přímo z odběru 

a analýzy vzorku u firem textilního průmyslu. Pak by byla stanovena na organismech Artemia 

salina jejich skutečná mortalita a u rostlin Sinapis alba inhibice jejich růstu. Na základě 

zjištěné koncentrace p-FDA by poté v odpadních vodách bylo moţné stanovit mnoţství jílu, 

který by byl potřeba ke sníţení mnoţství barviva ve vodách, a tím by došlo ke sníţení toxicity 

barviva v těchto vodách. 
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Další výzkum by mohl být zaměřen na sorpci barviva při dalších hodnotách pH, 

především 5, 6, 7 a 9. 

Bylo by vhodné nalézt levný materiál (jíl) a vyuţít ho na sorpci barviva a následně 

podle zbytkové koncentrace barviva při sorpci provést test na akvatické a terestální sloţce, 

a to například Artemia salina nebo pstruh, i na řasách či cibuli a stanovit hodnoty letálních 

a inhibičních koncentracích. 

Přesto je-li IC50 samostatného p-FDA za 72 hodin pro hořčici bílou 118,9 mg/l jíl 

SWy-2 zachytí všechno barvivo. 

U zbytkového barviva ve výluhu při pH 8 je IC50 za 72 hodin u hořčice bílé 202,8 mg/l. 

Rozdíl vůči samostatnému barvivu je 83,9 mg/l. Výluh má však stimulační efekt, kdy je 

hodnota IC50 za 72 hodin pro hořčici bílou vyšší. Jíl SWy-2 je schopen zachytit při pH 8 cca 

940 mg p-FDA. 
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7. Přílohy 

 

Příloha 1: Probitová tabulka pro převedení úmrtnostních dat v procentech na probity. 

%   probit    %   probit    %   probit    %   probit    %   probit    %   probit    

0,2 2,122 10,0 3,718 30,0 4,476 50,0 5,000 70,0 5,524 90,0 6,282  

0,4 2,348 11,0 3,773 31,0 4,504 51,0 5,025 71,0 5,553 91,0 6.341  

0,6 2,488 12,0 3,825 32,0 4,532 52,0 5,050 72,0 5,583 92,0 6.405  

0,8 2,591 13,0 3,874 33,0 4,560 53,0 5,075 73,0 5,613 93,0 6,476   

1,0 2,574 14,0 3,920 34,0 4,588 54,0 5,100 74,0 5,643 94,0 6,5S5 

1,2 2,743 15,0 3,964 35,0 4,615 55,0 5,126 75,0 5,674 95,0 6.645  

1,4 2,803 16,0 4,006 36,0 4,642 56,0 5,151 76,0 5,706 95,5 6,695  

1,6 2,856 17,0 4,046 37,0 4,668 57,0 5,176 77,0 5.739 96,0 6,751  

1,8 2,903 18,0 4,085 38,0 4,695 58,0 5,202 78,0 5,772 96,5 6,812 

2,0 2,946 19,0 4,122 39,0 4,722 59,0 5,228 79,0 5.806 97,0 6.881  

2,5 3,040 20,0 4,158 40,0 4,747 60,0 5,253 80,0 5,842  97,5 6.966  

3,0 3,123 21,0 4,194 41,0 4;772 61,0 5,278 81,0 5,878 98,0 7.054  

3,5 3,188 22,0 4,228 42,0 4,798 62,0 5,305 82,0 5,915  98,2 7,096  

4,0 3,249 23,0 4,261 43,0 4,824 63,0 5,332 83,0 5,954 98,4 7.144 

4,5 3,305 24,0 4,294 44,0 4,849 64,0 5,358 84,0 5,994 98,6 7,197  

5,0 3,355 25,0 4,326 45,0 4,874 65,0 5,385 85,0 6.036 98,8 7.257  

6,0 3,445 26,0 4,357 46,0 4,900 66,0 5,412 86,0 6,080 99,0 7,326  

7,0 3,524 27,0 4,387 47,0 4,925 67,0 5,440 87,0 6.126  99,2 7.409  

8,0 3,595 28,0 4,417 48,0 4,950 68,0 5,468 88,0 6.175  99,4 7,512  

9,0 3,659 29,0 4,447 49,0 4,975 69,0 5,496 89,0 6,227 99,6 7.652  

                    99,8 7.878  
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Příloha 2: Tabulky naměřených délek kořene Sinapis alba L. na K2Cr2O7. 
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Příloha 3: Tabulky naměřených délek kořene Sinapis alba L. na p-FDA. 
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Příloha 4: Tabulky naměřených délek kořene Sinapis alba L. na výluhu po sorpci. 
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