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Potok v Malých Karpatoch  vytvorený z banských vôd (Pezinok – Cajla)  

 

 

7. MEDZIFÁZOVÉ INTERAKCIE 

 
V prírodných podmienkach sú homogénne chemické reakcie veľmi vzácne. Reakcie 

v pevnej fáze na zemskom povrchu prebiehajú iba  v prípadoch vulkanickej činnosti; pri 

bežných teplotách sú reakčné rýchlosti takmer nulové. I keď reakcie v plynnej fáze sú 

známe, v dôsledku vysokej chemickej stability väčšiny plynných atmosferických zložiek, 

sa nepodieľajú významným spôsobom na fluktuáciách zloženia súčasnej atmosféry. 

Napriek tomu, environmentálne dôsledky týchto malých zmien je nutné hodnotiť ako 

veľmi významné. Homogénne reakcie v kvapalnej fáze hrajú síce významnú úlohu vo 

všetkých dejoch odohrávajúcich sa v hydrosfére, ale vďaka tomu, že v prírode sa 

vyskytujúce vody sú iba vo veľmi zriedkavých prípadoch čistou kvapalnou fázou, ich 

priebeh je takmer vždy ovplyvňovaný prítomnosťou plynnej, ale najmä tuhej fázy.    

Všetky prírodné systémy, v ktorých sa odohrávajú rýchle fyzikálno-chemické zmeny, 

sú mnohozložkové a viacfázové systémy, ktorých zložky sa vyskytujú minimálne v dvoch, 

ale spravidla troch rôznych skupenstvách. (Napríklad atmosféra v takmer celom 
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vertikálnom profile obsahuje plynnú fázu spolu s tuhou, reprezentovanou prachovými 

časticami a lokálne aj kondenzovanú kvapalnú fázu.) To je dôvod, prečo medzifázové 

interakcie hrajú v environmentálnom prostredí veľmi významnú úlohu.  

Fázové interakcie sa podieľajú na transporte veľkého množstva anorganických aj 

organických látok, ktoré sa vo vodnom prostredí vyskytujú ako koloidné roztoky alebo ako 

sorbovaná fáza na tuhých časticiach. Zo skupiny anorganických látok je takto 

trasportované napr. železo, CaCO3, koloidné formy SiO2 a mnohé stopové prvky.  Tento 

transport má významnú úlohu jednak pri tvorbe sedimentárnych hornín, ale aj pri 

transporte prirodzených a umelých látok do spodných vôd. Medzifázové interakcie 

zohrávajú významnú úlohu pri transporte živín v pôdach, ako aj v ich transporte cez 

bunečné steny koreňového systému rastlín a pri stabilizácii organického podielu v pôdach 

cestou komplexu anorganicko – organických interakcií. Na týchto interakciách sa môžu 

podieľať jednak prirodzené zložky životného prostredia, ako aj umelé látky, napríklad 

hnojivá alebo pesticídy. Umelé organické látky môžu byť transportované buď ako 

hydrofóbne povlaky tuhých častíc alebo kvapky nemiešateľné s vodou.   

Fázové interakcie sú zodpovedné za väčšinu katalytických reakcií v prírode. 

Výzamná časť z nich sú reakcie, pri ktorých dochádza k rozkladu organických polutantov 

na anorganických matriciach v pôde, vode alebo geologických podložiach. 

 

 

7.1. Zloženie a vznik sedimentov  

 
Väčšina medzifázových interakcií vo vodných prostrediach prebieha na povrchu 

malých anorganických častíc, ktoré sú produktom zvetrávania hornín a prechodne 

sa koncentrujú ako jemnozrnná frakcia sedimentov. Sedimenty sa nazývajú vrstvy tuhých 

častíc, koncentrujúce sa na dne riek, potokov, jazier, morí a oceánov, ako aj rôznych 

umelých vodných rezervoárov. Zloženie sedimentov je veľmi rôzne; môžu obsahovať 

väčšinu anorganického podielu, ktorý je tvorený širokým spektrom minerálov a dezinteg-

rovaných hornín, ako aj väčšinu organického materiálu, ktorý tvoria rozkladné produkty 

biologického materiálu. Zrnitostné zloženie sedimentov je veľmi rôzne, ale spravidla 

rozmer hlavného podielu častíc je na úrovni mikrometrov až desiatok mikrometrov. 

Spodná hranica je na úrovni asi 0,5 až 1,0 µm, pretože predstavuje spodnú hranicu 

samovoľnej sedimentácie v zemskom gravitačnom poli. Častice menšie ako 0,5 µm sa 
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môžu v sedimentoch nachádzať iba ako aglomeráty, ktoré však môžu predstavovať 

významný hmotnostný resp. objemový podiel sedimentu. Sedimentárne častice 

s veľkosťou nad 100 µm môžu tvoriť hlavný hmotnostný podiel sedimentu, avšak 

z hľadiska ich chemickej reaktivity  je ich prítomnosť v sedimentoch takmer bezvýznamná. 

Výnimkou je prípad vysoko pórovitých látok, ktorých reaktivita môže byť vysoká aj 

v prípade, že sú tvorené veľkorozmerovými časticami.  

Z chemického hľadiska patria sedimenty k najvýznamnejším anorganickým 

materiálom. Ich význam spočíva v tom, že ich jemnozrnný podiel predstavuje  najreak-

tívnejší tuhý anorganický materiál litosféry. Tento zohráva významnú úlohu v pôvodnom 

vodnom prostredí, napríklad ako transportný materiál, prírodný sorbent alebo ako reaktívna 

substancia, transportovaná do pôd resp. vrstva, vytvárajúca geologické podložie. Výborné 

sorpčné vlastnosti anorganických zložiek sedimentov sú zodpovedné za to, že sedimenty, 

či už na pôvodnom mieste alebo traspotované, sa stávajú rezervoárom mnohých 

polutantov, ktoré môžu byť sorbované ako pôvodné chemické indivíduá alebo ako 

rozkladné fragmenty pôvodnej látky. Katalytický účinok sedimentov môže mať významný 

vplyv na mechanizmus a rýchlosť rozkladu týchto polutantov. 

 

Tvorba sedimentov 

Mechanizmus vzniku sedimentov bol už čiastočne diskutovaný v kapitole o vzniku 

sedimentárnych hornín. Najväčšia časť anorganického podielu sedimentov sa vytvára 

fyzikálnym alebo chemickým zvetrávaním hornín, pričom najvýznamnejším procesom 

chemickej povahy  je vylučovanie CaCO3 z vôd, ktoré majú zároveň vysoký obsah Ca2+ 

iónov  a vysoký obsah CO2. Vyzrážavanie CaCO3 môže byť výsledkom dvoch reakcií:   

 

Ca 2+  + 2HCO3
-  →  CaCO3  + CO2  +  H2O 

a 

Ca 2+  + 2HCO3
-  + h ν  → {CH2O}  + CaCO3  + O2 

 

Nerozpustné sedimentárne zrazeniny sa môžu vylučovať  počas oxidácie 

rozpustných zložiek, nachádzajúcich sa v nižšom oxidačnom stupni. Napríklad rozpustné 

formy Fe2+,  prechádzajú na nerozpustný hydroxid železitý: 

 

4Fe2+  + 10H2O  + O2 →   4Fe(OH)3  +  8H+ 
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Oxidácia Fe2+ na Fe3+ môže byť aj výsledkom biologickej aktivity niektorých typov 

baktérií. 

V anaeróbnom vodnom prostredí využívajú niektoré baktérie síranový ión ako 

receptor elektrónov: 

SO4
2- →  H2S, 

 

zatiaľ čo ostatné redukujú železo v oxidačnom stupni III na železo v oxidačnom stupni II:  

 

Fe(OH)3  → Fe2+ 
 

Výsledkom oboch procesov je zrážacia reakcia: 

 

Fe2+  +  H2S → FeS  +  2H+ 
 

ktorá vytvára v sedimentoch čierne vrstvy sulfidu železnatého. Rozsah reakcií 

podieľajúcich sa na tvorbe anorganických sedimentov je pri stabilnej koncentrácii 

rozpustných zložiek závislý na teplote vody a množstve dopadajúceho slnečného žiarenia. 

Periodické zmeny týchto podmienok, napríklad v dôsledku striedania ročných období, 

môžu periodicky a diferencovane meniť rozsah niektorého z možných typov zrážacej 

reakcie. Takéto striedanie sa potom prejavuje v sendvičovej štruktúre sedimentov, 

obsahujúcej rôzne typy vrstiev. Príkladom je striedanie vrstiev CaCO3, ktoré sa vytvárajú 

počas letného obdobia, v dôsledku fotochemickej reakcie a FeS vrstiev, vytvorených 

v zimnom období, v dôsledku nedostatku svetelnej a tepelnej energie. 

 

    

 

 

 

 

Kým vyššie uvedené príklady ilustrujú tvorbu prirodzených, prírodných sedimentov, 

vyzrážavanie vápnika vo vodách s vysokým obsahom Ca2+ iónov v podobe hydroxyapatitu 

je príkladom vzniku sedimentu z polutantov: 

5Ca2+  +  H2O  +  3HPO4
2-  →  Ca5OH(PO4)3  +  4H+ 

 

 
 
CaCO3 

 

 
FeS 
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7.2. Anorganické koloidy 
 
Mnohé minerály, niektoré organické polutanty, ale aj baktérie a riasy sú 

suspendované vo vode vo forme malých častíc. Ich  veľkosť sa pohybuje od niekoľkých 

nanometrov, teda veľkostí na úrovni rozmerov molekúl, až po desiatky mikrometrov. 

Z hľadiska fyzikálno-chemickej terminológie, sú to častice koloidné a hrubodisperzné. 

Hlavný hmotnostný podiel však zväčša tvoria hrubodisperzné častice, teda častice 

s rozmerom nad 500 nm.  

I keď podľa fyzikálno-chemickej definície sa za častice považujú tuhé telesá 

oddelené od okolia (v tomto prípade kvapaliny) kontinuálnym rozhraním, všeobecné 

chápanie tohto termínu zahrňuje aj aglomeráty, u ktorých sa prejavuje určitá súdržnosť 

medzi aglomerovanými reálnymi časticami (chápané s hľadiska definície).  

Koloidné častice, na rozdiel od hrubozrnných tuhých látok samovoľne nesedimentujú 

a vykazujú v suspenzii neobvyklé chovanie, ktoré je dôsledkom jednak veľkého 

špecifického povrchu a jednak chemickej a čiastočne tvarovej povahy tohto povrchu.  

Prírodné ako aj syntetické koloidy je možné rozdeliť do troch skupín: hydrofilné, 

hydrofóbne a asociované. 

Hydrofilné koloidy obsahujú makromolekuly, ktoré vykazujú silnú interakciu 

s vodou a v kontakte s ňou majú tendenciu vytvárať koloidný roztok. Tento je roztokom 

neutrálnych makromolekúl alebo iónov. Suspenzie hydrofilných koloidov sú ovplyvňované 

prítomnosťou anorganických solí vo vode; všeobecne sú však na ich prítomnosť menej 

citlivé ako hydrofóbne koloidy. 

  Hydrofóbne koloidy reagujú s vodou v menšom rozsahu a ich suspenzie sú vo vode 

stabilnejšie v dôsledku identického povrchového náboja častíc, ktorý spôsobuje ich 

vzájomné odpudzovanie. Pridanie anorganických solí spôsobuje sedimentáciu koloidných 

častíc v dôsledku porušenia elektrickej dvojvrstvy. Hydrofóbne koloidy sú napríklad 

kvapky ropy a ropných frakcií alebo veľmi malé častice zlata. 

Asociované koloidy obsahujú agregáty iónov alebo molekúl, ktoré nazývame 

micelami. Základné jednotky miciel obsahujú hydrofóbnu a hydrofilnú skupinu, ktoré 

spoločne ovplyvňujú smerovú orientáciu tejto jednotky v micele. Micela  môže obsahovať 

viac ako 100 iónov, s veľkosťou okolo 3 až 4 nm. Príklad asociovaného koloidu je stearát 

sodný vo vode. 

Anorganické koloidy, tvoriace sedimenty, je možné zaradiť do všetkých troch 

uvedených skupín. Typické koloidy tvoria oxidy a hydroxidy kovov.  
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Stabilita koloidov je v najväčšej miere ovplyvňovaná povrchovým nábojom častice. 

Jeho hlavný účinok je v tom, že zabraňuje vzájomnej aglomerácii častíc.  

Najčastejší spôsob ako získava neutrálna anorganická častica náboj, je hydratácia 

povrchovej vrstvy. Napríklad hydratácia častice oxidu manganičitého, prebieha v dôsledku 

snahy Mn4+ iónu nadobudnúť koordinačné číslo IV, charakteristické pre vnútrokryštalickú 

štruktúru MnO2 (obr. 7. 01.). V druhom kroku častica získava náboj, buď stratou protónu 

z prijatej molekuly vody alebo prijatím protónu väzbovo nenasýteným povrchovým 

kyslíkom: 

 

MnO2 + H2O → MnO2.H2O;      MnO2.H2O   →  MnO2(OH)- +  H+ 
 

MnO2.H2O +  H+  →  MnO2(H3O)+ 

 

V prvom prípade získava častica záporný náboj, v druhom kladný. Pretože na oboch 

reakciách sa zúčastňuje protón, závisí konečný náboj častice na hodnote pH.  

Druhá cesta, ako môže častica získať náboj, je absorpcia iónu, buď vodíkovou 

väzbou  alebo van der Waalsovými interakciami. 

Tretia cesta nadobudnutia náboja je náhrada iónu iným iónom s rozdielnym 

oxidačným číslom. Tento spôsob získania náboja je v prírode veľmi častý, pretože veľká 

časť kremičitanov má vo väčšej alebo menšej miere substituovaný kremík, nachádzajúci sa 

v obvyklých tetraedrických polohách, hliníkom, ale tiež oktaedrického hliníka kremíkom 

alebo horčíkom.  

 

Obr. 7.01. Spôsob získania povrchového náboja častice MnO2 

   

 

7.3. Koloidné vlastnosti ílových minerálov 

 

Ílové minerály majú niekoľko významných vlastností, ktorými sa odlišujú od 

ostatných koloidných látok. Pretože podľa exaktnej definície ílových minerálov (resp. 

fylosilikátov) tieto zahrňujú veľký počet minerálov s rôznymi vlastnosťami, bude 

nasledovný výklad zaťažený určitými zjednodušeniami, ktoré treba chápať v tom zmysle, 
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že nie každý minerál uvádzané vlastnosti má. Napriek tomu sú tieto vlastnosti vo 

všeobecnosti pre íly charakteristické. 

1. Kým väčšina prírodných látok tvorí koloidné častice s určitým typickým rozmerom, 

ktorý je charakterizovaný úzkou distribučnou krivkou alebo častice, ktorých veľkosť sa 

pohybuje v rozsahu niekoľkých málo poriadkov, mnohé z ílových minerálov sú tvorené 

časticami, spadajúcimi takmer do celého rozsahu koloidných a hrubodisperzných sústav. 

Ide teda o rozsah od desiatok nanometrov až po desiatky mikrometrov. U veľkých častíc sa 

však jedná väčinou o aglomeráty.  

2. Šupinkovitý alebo doštičkovitý tvar kryštálov, ktorý je dôsledkom ich vrstevnatej 

štruktúry. 

3. Schopnosť napučiavania vo vode, prípadne v organických kvapalinách. Pojem 

„napučiavanie“ zahrňuje dva deje kvalitatívne odlišnej povahy. Prvý je zvýšenie objemu 

tuhej látky v dôsledku prijatia relatívne veľkého množstva vody, často presahujúceho 

množstvo samotnej látky. Druhý, je takzvané vnútrokryštalické napučiavanie. Týmto 

termínom sa označuje zväčšenie vzdialenosti medzi susednými súvrstviami fylosilikátov, 

napríklad v dôsledku sorpcie vody, molekúl iných látok alebo výmeny katiónov 

v medzivrstvovom priestotre. Objemové napučiavanie je vždy doprevádzané aj vnútro-

kryštalickým napučiavaním a veľmi často je aj jeho dôsledkom. 

4. Významnou vlastnosťou je chemický charakter ich povrchu, ktorý bol podrobnejšie 

diskutovaný v predchádzajúcich kapitolách.  

Význam fylosilikátov z hľadiska environmentálnej chémie a ich priemyselného 

využitia, ktorý sa odvodzuje z ich  koloidných vlastností, je možné zhrnúť do 

nasledovných bodov. 

1. Koloidné vlastnosti ílov významne ovplyvňujú reologické vlastnosti pôd a zemín 

a sekundárne aj ich fyzikálne vlastnosti, ako napríklad mechanické vlastnosti 

a priepustnosť. Tieto v konečnom dôsledku ovplyvňujú ich cenu z hľadiska 

poľnohospodárskej a stavebnej činnosti a zároveň ovplyvňujú aj osud polutantov 

v pôdnom profile. 

2. Fylosilikáty sú surovinou pre výrobu sorbentov, filtračných materiálov použiteľných pri 

sanácií dôsledkov ekologických havárií a čistení odpadových vôd a priemyselných  

a poľnohospodárskych produktov. Ílové minerály sa používajú ako tesniaca látka pri 
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stavbe skládok odpadov, vodných diel a iných stavieb. Sú dôležitou surovinou pre výrobu 

tradičnej a modernej keramiky.  

3. Sú súčasťou prírodných aj umelých vôd a sú distribuované v sedimentoch aj 

v nesedimentujúcej frakcii. Na ich povrchu sa odohráva veľký počet medzifázových 

interakcií. Tieto interakcie sa vzájomne ovplyvňujú a určujú osud mnohých pôdnych 

zložiek, vrátane polutantov. 

4. Sú surovinou pre výrobu priemyselných tixotropných suspenzií, používaných pre banskú 

činnosť a výrobu antisedimentačných aditív do farieb, lakov a náterov.   

 
Obrázky k téme „koloidných vlastností ílov“  
 
Obr. 7.02. Posun kryštalinitov ílov v smere pozdĺžnej osi. Využíva sa pri výrobe 

plastických a keramických hmôt. Vzájomnú polohu kryštalinitov je možné fixovať 

termickým spracovaním     

Obr. 7.03. Smerová orientácia kryštalinitov pri sedimentácii a tvorba vrstiev s vysokým 

prietokovým odporom, ktorý sa zvyšuje s rozdielom tlakov na vstupnej a výstupnej časti 

kolóny. Využitie má pri výrobe tesniacich suspenzií   

Obr. 7.04. Dôležitou vlastnosťou ílových vrstiev je ich nízka stabilita proti 

šmykovému namáhaniu. Významným spôsobom znižuje uhol, pod ktorým sa môžu 

takéto vrstvy realizovať v teréne 

Obr. 7.05. Podstata tvorby tixotropných suspenzií z prírodných foriem ílov 

Obr. 7.05 a. Koloidné vlastnosti ílov s iónovýmennými katiónmi sú významne 

ovplyvňované práve typom týchto katiónov. Na obrázku je vodná suspenzia vápenatého 

montmorillonitu (vľavo) a sodného montmorillonitu (vpravo)  

Obr. 7.05 b. Obrázok ukazuje samovoľnú frakcionáciu asi 5 % vodnej suspenzie 

montmorillonitu, ktorá je výsledkom jednak rôznej veľkosti častíc ílového minerálu, ako aj 

ich povrchového náboja. Náboj a veľkosť častíc sú však navzájom ovplyvniteľné 

vlastnosti.    

Obr. 7.06. Tvorba nesedimentujúcich a reopexných suspenzií z ílov modifikovaných 

organickými amínmi   
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Obr. 7.06 b.  Ílové minerály majú hydrofilný povrch v dôsledku čoho sú ľahko 

dispergovateľné vo vodnom prostredí (ľavý obrázok). Iónovýmennou reakciou 

s organickými látkami je  však možné pripraviť hydrofóbne íly (pravý obrázok). Takáto 

reakcia je využiteľná pri príprave priemyselných produktov (predchádzajúci obrázok), 

vrátane sorbentov pre organické polutanty ale v prírode vyraďuje íly z ich obvyklej funkcie 

prírodných sorbentov.    

 

 

7.4. Sorpcia a prírodné anorganické sorbenty 
 

K typickým medzifázovým interakciám patria sorpčné deje na fázovom rozhraní tuhá 

látka–kvapalina, resp. tuhá látka–roztok a interakcie medzi tuhou a plynnou fázou. 

Z hľadiska povahy interagujúcich látok je možné tieto deje zatriediť do kategórií interakcií 

medzi anorganickými látkami, látkami organickými a anorganickými a vzájomnými 

interakciami medzi organickými látkami.  

Vo všetkých kategóriách interakcií je možné nájsť významnú skupinu takých, ktoré 

sú súčasťou biochemických procesov živých organizmov. Príkladom je látková výmena 

rias, ktoré existujú vo vodách ako suspendovaná fáza, vymieňajúca s okolím ióny a plyny 

cez bunečné membrány. Podobné deje prebiehajú pri bakteriálnom rozklade organickej 

hmoty vo vodnom prostredí. 

Nasledujúci text sa obmedzuje na prípad fázových interakcií medzi anorganickou 

látkou v tuhom skupenstve a roztokom anorganických resp. organických látok a prípad 

interakcií medzi tuhou anorganickou látkou a anorganickými látkami v plynnom 

skupenstve.  

Na anorganických matriciach sú typickými sorbátmi najmä katióny kovov alebo 

katióny organických molekúl. Zriedkavejším prípadom je sorpcia aniónov, napríklad 

fosforečnanových, fluoridových, chloridových, arzeničnanových a arzenitanových, 

seleničnanových resp. molybdeničnanových. Tieto sú však sorbované v poriadkovo nižšom 

rozsahu ako v prípade katiónov. Sorpcia neutrálnych molekúl je typická pre organické 

látky s vyššou mólovou hmotnosťou. 

Termínom sorbent sa označuje spravidla tuhá látka, ktorá je schopná viazať  na 

svojom povrchu látky zo svojho okolia. Toto okolie môže mať povahu jednozložkovej 

alebo viaczložkovej sústavy, nachádzajúcej sa v plynnom alebo kvapalnom skupenstve. 
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 Pri styku tejto látky, napríklad so zriedeným roztokom anorganických solí, dochádza 

v roztoku k poklesu koncentrácie jednej, prípadne aj viacerých jeho zložiek. V niektorých 

prípadoch je možné sledovať tento jav aj voľným okom. Obyčajne je to vtedy, ak látka 

sorbovaná z roztoku má výrazné sfarbenie a zachytáva sa na sorbente s veľkou sorpčnou 

kapacitou.  

Všetky tuhé látky majú aspoň nejakú sorpčnú schopnosť. Je spôsobená tým, že ich 

povrch je tvorený atómami, ktoré sú koordinované iným spôsobom ako atómy vo vnútri  

štruktúry. Táto skutočnosť má za následok nábojovú a väzbovú nevyváženosť atómov, 

tvoriacich medzifázové rozhranie. Práve snaha o kompenzáciu tohoto väzbového "deficitu" 

spôsobuje akumuláciu molekúl alebo iónov na jej povrchu. I keď schopnosť akumulácie 

majú všetky tuhé látky, za sorbenty sa obyčajne považujú tie látky, u ktorých je táto 

schopnosť významne väčšia ako u bežných látok. Rozdiel v sorpčnej kapacite, vyjadrenej 

napríklad v hmotnostných jednotkách, má v oboch prípadoch úroveň niekoľkých   

poriadkov.  

Termínom "sorpcia" sa označuje skupina dejov s rôznou povahou. Na „zachytávaní“ 

molekúl plynu resp. kvapaliny na tuhej látke sa môžu podieľať dva deje. Prvý je 

akumulácia molekúl na jej povrchu a nazýva sa adsorpcia. Druhý je difúzia týchto molekúl 

do vnútornej štruktúry tuhej látky a nazýva sa absorpcia. Napriek tomu, že existuje dosť 

prípadov, keď tieto deje prebiehajú paralelne, veľmi často sa všeobecným termínom 

"sorpcia", označujú čiste adsorpčné deje. To isté platí aj o používaní termínov "sorbent" a 

"adsorbent". Príčiny takejto terminologickej nedôslednosti pravdepodobne aspoň z časti 

súvisia s problémom exaktného definovania termínov „vonkajší“ a  „vnútorný“  povrch 

poréznej tuhej látky. Znamená to, že existuje skupina látok, u ktorých nie je možné jasne 

definovať, čo je vo vnútri látky a čo je na povrchu.  Tento problém ilustruje obr. 7.07.    

  

Obr. 7.07. Ilustrácia k problému definovania vnútorného a vonkajšieho povrchu. Vrchný 

obrázok ukazuje obvyklý výsledok skúmania povrchu tuhých telies. Spodný obrázok je 

fraktálovým modelom tohto problému; jedná sa o Mengerovu špongiu, ktorá vzniká 

postupnou „perforáciou“ kocky kanálmi so štvorcovým prierezom.  

 

Deje na povrchu tuhých látok môžu mať rôzny charakter. Chemisorpciou sa označuje 

chemická reakcia, pri ktorej atómy povrchovej vrstvy sorbentu reagujú so sorbátom 

(termín označujúci sorbovanú látku). Príkladom chemisorpcie sú reakcie, pri ktorých 

organická látka sa stáva ligandom komplexotvorného katiónu, ktorý je súčasťou pôvodnej 
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štruktúry anorganickej látky. Príkladov je mnoho, pretože tieto katióny sú bežnou súčasťou 

štruktúry prírodných anorganických materiálov. Napríklad, tvorba chelátových komplexov 

na vnútornom povrchu montmorillonitu: 

Chelát môže vznikať aj pri sorpcii kovového iónu (Mtz+): 

 

M-OH               M-O 

                                                     +  Mtz+   ↔                Mt z-2  + 2H+ 

                                   M-OH        M-O 
 
 

Chemisorpcie sú reakcie, ktoré sa zúčastňujú aj na zvetrávaní a vzájomnej premene 

hlinitokremičitanov. 

Fyzikálnu adsorpciu spôsobujú slabé Van der Waalsove sily. Sorbovanú látku je 

možné spätne oddeliť od sorbentu. Na rozdiel od chemisorpcie, ktorá sa uplatňuje pri 

vyšších teplotách, rozsah fyzikálnej sorpcie je vyšší pri nízkych teplotách.  

Najdôležitejším dejom, ktorý spadá do kategórie fyzikálnej sorpcie, je sorpcia vody 

na anorganických, jemne dispergovaných mineráloch a koloidných časticiach. Obvyklý 

priebeh sorpčnej izotermy ukazuje obr. 7.08. Prvá vrstva sorbovaných molekúl vody, ako 

aj vznik novej kondenzovanej fázy je spôsobený tvorbou vodíkových mostíkov: 

 
      O        O 

 
                                       H         H 
  OH    OH                                O         O 
             │       │                                   │         │ 
  Si       Si       +    H2O      →     Si        Si  
                                

                                                   O                                              O 
 
 
Túto fázu na sorpčnej izoterme ukazuje „rýchle“ zvyšovanie sorbovaného množstva vody  

s relatívnym tlakom vodných pár. Ďalej nastáva fáza s postupným nasycovaním povrchu 

sorbentu, po ktorej znova dochádza k rýchlemu nárastu sorbovaného množstva v dôsledku 

kapilárnej sorpcie. Desorpčný dej má spravidla podobný priebeh ale sorpčno–desorpčná 
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izoterma vykazuje vždy hysteréznu krivku. U minerálov s expandujúcou vnútornou 

štruktúrou sorbované množstvo vody vždy ovplyvňuje ich medzirovinnú vzdialenosť 

(obr. 7.09.). To je z pohľadu environmentálnych problémov veľmi dôležitá vlastnosť, 

pretože mnohonásobne zlepšuje podmienky pre ďalšiu sorpciu vody, ktorá je potom už 

prítomná v kondenzovanej forme. Celkový obsah vody môže preto vysoko prekračovať 

hmotnosť sorbentu. Ekologické dôsledky sorpcie vody spočívajú v determinovaní 

mnohých vlastností pôd a zemín.  

 

Obr. 7.08. Sorpcia vodných pár na montmorillonit 

Obr. 7.09. Zmena medzirovinnej vzdialenosti vermikulitu pri sorpcii vody v závislosti na 

relatívnom tlaku vodných pár 

 

Iónové výmeny prebiehajú na takých tuhých látkach, ktoré obsahujú na povrchu 

slabo viazaný ión, ktorý sa môže voľne zameniť za iný ión, nachádzajúci sa v roztoku. 

Takéto ióny obsahujú mnohé ílové minerály a zeolity. Iónová výmena je u ílových 

minerálov často spojená jednak so zmenami medzirovinných vzdialeností, a jednak so 

zmenou chemického charakteru ich povrchu. Oba deje významným spôsobom ovplyvňujú 

koloidné vlastnosti týchto látok. 

 

Obr. 7.10. Iónová výmena na ílovom minerále montmorillonite je veľmi často spojená so 

zmenou vzdialenosti medzi jeho štruktúrnymi jednotkami. Táto zmena môže mať 

v dôsledku interakcie s polutantami charakter vratných (a) alebo aj nevratných 

zmien (b, c). Obrázok "b" zároveň ilustruje tú skutočnosť, že vzdialenosť medzi týmito 

štruktúrnymi jednotkami nie je vždy priamo úmerná geometrickej veľkosti nového katiónu. 

(Org+. - označenie organického katiónu)    

 

Zmena medzirovinnej vzdialenosti ílových minerálov je síce do určitej miery 

proporcionálna veľkosti iónov; existujú však významné výnimky z tohto princípu. Hlavné 

príčiny sú dve. Prvá je tá, že iónová výmena je takmer vždy spojená so zmenami obsahu 

vody, pretože sa jedná o výmenu katiónov spolu s ich hydratačnými obalmi. Druhá je tá, že  

povrch fylosilikátov nie je planárny, ale obsahuje „diery“, ktorých veľkosť a geometria je 

daná hexagonálnym usporiadaním kyslíkov tetradedrickej vrstvy. V prípade, že veľkosť 

týchto dier, ich rozmiestnenie, ako aj rozmiestnenie záporného náboja na vrstvách je 
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vhodné, môžu niektoré katióny zapadnúť do tejto siete. V takomto prípade sa pozoruje 

zníženie medzirovinných vzdialeností. Takýto prípad má ekologické dôsledky, pretože 

tento (často ireverzibilný) kolaps medzirovinných vzdialeností môže meniť minerál 

s expandujúcou štruktúrou na minerál s neexpandujúcou štruktúrou. Expandujúci minerál 

však významne ovplyvňuje koloidné, sorpčné a iónovýmenné vlastnosti pôd a sedimentov, 

zatiaľ čo neexpandujúci minerál je v prírode takmer chemicky inertnou zložkou.  

Zvláštnym prípadom je výmena protónu z hydroxylovej skupiny, za ión kovu (Mt z+): 

 

M-OH  + Mt z+ →   M-O Mt z-1  +  H+ 
 

Všeobecne kovový ión môže nahradiť nielen protón, ale aj celú hydroxylovú 

skupinu. Tento mechanizmus iónovej výmeny sa uplatňuje aj pri menej obvyklých 

sorpciách aniónov  na povrchu, ktorý obsahuje hydroxylové skupiny: 
 
 
 
                              M-OH            M-O       OH 

                                              +   HPO4
2-  →            P           +  2OH- 

                              M-OH     M-O    O 
 
 

Iónové výmeny na povrchoch anorganických aniónov sú významné ako z hľadiska 

medzifázových interakcií prebiehajúcich v prírode, tak aj pri príprave rôznych 

priemyselných materiálov, vrátane sorbentov, určených pre odstraňovanie organických 

polutantov. Iónová výmena je však často iba prvou fázou interakcie s organickou látkou, 

pretože hlavný podiel týchto látok sa sorbuje sekundárne v dôsledku van der Waalsových 

interakcií na primárne iónovou výmenou viazaný podiel. Pri interakcii fylosilikátov 

s expandujúcimi štruktúrami je veľký podiel organických látok viazaný v medzivrstvových 

priestoroch, pričom existuje pomerne veľká variabilita v možnostiach ukladania 

adsorbovaných molekúl  (obr. 7.12.).   

 

Obr. 7.12. Niektoré zo  štruktúr alkylamónnych katiónov identifikovaných v medzi-

vrstvovom priestore montmorillonitu 
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V súvislosti s úzkym vzťahom medzi koloidnými vlastnosťami prírodných sorbentov 

a povahou sorbovaných látok je dôležitou otázkou reverzibilnosť iónových výmien. I keď 

z teoretického hľadiska je možné tieto deje považovať za reverzibilné, čo znamená, že 

existujú podmienky, pri ktorých je možné adsorbované látky odstrániť, v prírode takéto 

podmienky buď neexistujú alebo vzhľadom na veľmi pomalý priebeh desorpcie je možné 

produkt interakcie považovať z hľadiska ekologického významu za konečný. Takýto 

prípad nastáva napríklad pri premenách expandujúcich fylosilikátov na neexpandujúce 

alebo v dôsledku hydrofobizácie povrchu anorganických jemnozrnných látok, ktorá 

blokuje prístup roztoku do vnútornej štruktúry sorbentu.  

I keď iónové výmeny sa klasifikujú často ako sorpcie, k zníženiu hmotnostnej 

koncentrácie rozpustenej látky v roztoku dochádza iba za predpokladu, že mólová 

hmotnosť iónu v roztoku je vyššia, ako u pôvodného iónu, viazaného na povrchu sorbenta. 

V opačnom prípade sa dej javí ako desorpcia, pretože koncentrácia soli v roztoku, 

vyjadrená v hmotnostných percentách, stúpa. Podobné zvýšenie koncentrácie sorbátu 

v roztoku je možné pozorovať v prípade, ak dochádza vo veľkom rozsahu k sorpcii 

molekúl rozpúšťadla a zároveň sorpcia rozpustenej zložky je nízka. Takýto jav sa niekedy 

označuje ako negatívna sorpcia a je možné ju pozorovať pri sorpcii aniónov na niektorých 

hlinitokremičitanoch. 

 

7.5. Iónová výmena katiónov kovov s vodnými usadeninami 
 

Vodné usadeniny sú zmesou širokého spektra organických a anorganických látok. Na 

rozdiel od povrchových sedimentov a pôd predstavujú hmotu, ktorá je neustále v styku 

s cirkulujúcou vodou, v dôsledku čoho dochádza k nepretržitej výmene anorganických 

iónov a rozpustných organických zložiek. Druhou zásadnou odlišnosťou je anaeróbne 

prostredie, ktoré udržuje jej zložky v redukovanom stave.  

Na hodnotenie iónovýmennej schopnosti sedimentov sa používa štandardizovaná 

metodika, ktorou sa pomocou vodných roztokov amónnych solí (napr. NH4Cl) a roztoku 

NaCl vytesnia iónovýmenné katióny a stanovia sa v roztoku jednotlivo. Stanovujú sa 

katióny Fe2+, Mn2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Na+, K+, Ca2+ a Mg2+. Celková iónovýmenná kapacita 

zahrňuje okrem týchto katiónov aj výmenný H+ ión a pohybuje sa v rozsahu 20 – 30 

miliekvivalentov na 100 g sedimentu.  
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Sedimenty a suspendované častice sú dôležitým skladiskom stopových množstiev 

takých kovov ako je Cr, Cd, Co, Cu, Mo, Ni a Mn. Tieto sú prítomné ako diskrétne 

zlúčeniny alebo ióny sorbované na anorganických alebo organických látkach. Toxicita 

ťažkých kovov a ich dostupnosť pre organizmy je silne ovplyvňovaná práve spôsobom 

väzby, pretože táto určuje možnosti ich spätného transportu do roztoku. Všeobecne, látky a 

ióny, ktoré sú zabudované v štruktúre anorganických matríc, ale niekedy aj 

v medzivrstvovom priestore ílových minerálov, sú často viazané ireverzibilne.  

Všeobecné možnosti spätného transportu do vodnej fázy závisia od prítomnosti 

chelatačných molekúl, ako sú napríklad aminokyseliny histidín, tyrozín alebo cysteín. 

Vzhľadom k tomu, že rozpustnosť mnohých kovov a ich zlúčenín závisí od oxidačného 

čísla, zmena anaeróbneho prostredia na aeróbne môže zásadne ovplyvniť ich transport 

z koloidnej častice. Príkladom je oxidácia sulfidov kovov na sírany. 

        

Fosfor v usadeninách a koloidoch 

Fosfor je jedným z kľúčových prvkov v chémii vody. Predpokladá sa, že je 

limitujúcou živinou pre rast rias. Výmena fosforu medzi sedimentom a vodou 

umožňuje jeho metabolizovanie riasami. Sedimentárny fosfor je viazaný niekoľkými 

spôsobmi: 

-    v mineráloch, zvlášť v hydroxyapatite Ca5OH(PO4)3, 

-    ako takzvaný neokludovaný fosfor, viazaný na povrch SiO2 alebo CaCO3, 

- ako okludovaný fosfor, pozostávajúci z fosforečnanového iónu,     

      nachádzajúceho sa v anorganických matriciach, najmä v amorfných 

      hydratovaných oxidoch  hliníka a železa a v amorfných hlinitokremičitanoch, 

- ako organický fosfor viazaný vo vodnej biomase, obyčajne pochádzajúci    

      z rias a baktérií. 

  

V niektorých vodách, znečistených napríklad detergentami alebo hnojivami, môžu 

byť prítomné v sedimentoch anorganické polyfosforečňany viazané na tuhé zložky 

sedimentov. 
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7.6. Organické látky v sedimentoch a suspendovanej hmote 
 
Podobne ako anorganické látky, tak aj organické, interagujú s anorganickými 

zložkami sedimentov. Koloidy hrajú dôležitú úlohu pri transporte organických polutantov 

v povrchových vodách a dokonca v menšom rozsahu aj v podzemných vodách. Sedimenty 

v potokoch a riekach obsahujú organické zlúčeniny. Napríklad herbicídy sa môžu dostať 

do týchto sedimedntov s erodovanými pôdnymi časticami. Niektoré organické látky sú 

kumulované v sedimentoch vo zvyškoch organizmov alebo v ich metabolických 

produktoch.  

Suspendované častice koloidov ovplyvňujú mobilitu organických látok ich sorpciou  

na svoj povrch. Druhý dôležitý aspekt interakcie medzi anorganickými koloidmi 

a organickými polutantami je, že v dôsledku svojich katalytických účinkov podstatným 

spôsobom ovplyvňujú ich chemickú, ale aj biochemickú degradáciu. Tento vplyv je možné 

vyhodnotiť jednak ako zmenu rýchlosti degradácie a jednak ako zmenu mechanizmu ich 

rozkladu s odlišnými medziproduktami a konečnými produktami rozkladu. 

Pri diskusiách o interakcii organických látok so sedimentami sa najväčšia pozornosť 

venuje trom skupinám interakcií. Prvou sú interakcie medzi ílovými minerálmi a umelými 

organickými látkami. Druhou sú interakcie medzi humínovými zložkami sedimentov 

a organickými látkami a treťou sú interakcie medzi ílovými minerálmi a humínovými 

látkami resp. medzi organickými látkami a komplexom humínové látky - ílové minerály. 

Význam ílových minerálov je v tom , že na rozdiel od väčšiny anorganických zložiek 

sedimentov sorbuje organické látky v poriadkovo vyšších množstvách. Táto sorpcia 

prebieha formou iónovej výmeny alebo aj ako sorpcia neutrálnych molekúl. Pritom 

hmotnostný podiel látok sorbovaných v medzivrstvovom priestore vysoko prevažuje  nad 

podielom povrchovo viazaných látok. Preto sa biologická aktivita najväčšej časti 

organických látok stáva takmer nulová.  

Sorpcia neutrálnych molekúl sa uplatňuje pri  kontaminácii vôd ropnými produktami, 

ale aj pri interakcii sedimentov s uhľovodíkmi biologického pôvodu. Hlavný rozdiel medzi 

oboma skupinami uhľovodíkov je v tom, že kým v prvom prípade sa jedná o zmes látok 

s plynulou zmenou dĺžky uhľovodíkového reťazca, v druhom prípade sa jedná o diskrétne 

látky bez doprovodných prímesí, nachádzajúcich sa v príslušnom homologickom rade  na 

blízkych vedľajších miestach. Napríklad niektoré fotosyntetizujúce vodné organizmy 

produkujú n-heptadekán. Sorpcia týchto neutrálnych látok sa vysvetľuje van der 
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Waalsovými silami, vodíkovými väzbami a interakciami medzi hydrofóbnymi skupinami 

molekúl.  

Sorpcia neutrálnych molekúl na organický podiel sedimentov má povahu  chemickej 

reakcie, pri ktorej je látka viazaná na nevysýtené kovalentné väzby humínových substancií. 

Tieto väzby sú natoľko silné, že predstavujú vážny problém pri separácii oboch 

interagujúcich zložiek.   

Vzhľadom na to, že ílové minerály sú z povahy svojho povrchu hlavne katexami, 

majú nízku schopnosť viazať organické anióny. Preto mobilita a biologická aktivita 

organických aniónov zostáva vysoká. 

Všeobecne je prijatý názor, že sorpcia organických látok je nepriamo umerná ich 

rozpustnosti vo vode. Prchavé organické látky s vysokými parciálnymi tlakmi sa  

v laboratórnych podmienkach môžu sorbovať na zložky sedimentov, ale v dôsledku nižšej 

hustoty v porovnaní s vodou je doba kontaktu medzi oboma fázami značne obmedzená a 

preto sa prednostne odparujú do atmosféry. 

Sorpcia neprchavých organických látok na sedimenty má na jednej strane tú výhodu, 

že odstraňuje z vodnej fázy toxické látky, na druhej strane sa týmto obmedzujú možnosti 

jej biologickej degradácie. U anorganických polutantov takmer neprichádza do úvahy ich 

detoxifikácia v tuhej fáze sedimentu a preto sa tieto stávajú takmer „skladiskom“ rôznych 

anorganických polutantov.  

Pre zistenie osudu organických resp. anorganických polutantov v prostredí 

sedimentárnych koloidov existujú dva experimentálne prístupy. Prvým sa zisťuje kinetika 

rozkladu a identifikujú sa produkty rozkladu na základe experimentov s izolovaným 

sedimentom a jednozložkovým, prípadne viaczložkovým polutantom. Druhou možnosťou 

je tieto experimenty realizovať s jednotlivými zložkami sedimentov. Tento spôsob 

umožňuje odhaliť mechanizmy jednotlivých interakcií participujúcich na celkovom deji, 

ale problémom tohoto postupu je separácia čistých zložiek sedimentu. Tento problém 

súvisí s tým, že veľká časť jemnozrnných a koloidných častíc má veľmi podobnú hustotu, 

podobný tvar aj veľkosť a často aj chemické a fyzikálne vlastnosti. Zvlášť exponovaný je 

tento problém pri delení jemnozrnných kremičitanov, patriacich do rovnakej štruktúrnej 

kategórie.    

 

 


