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Väčšina látok, s ktorými 
prichádzame do styku 
v bežnom živote, nie je
čistých. Chémia je však
veda, ktorá sa veľmi
často zaoberá prípravou
práve čistých látok.
Jednou z metód, ktoré
sa na to používajú, 
sú sorpcie. Využitie
sorpčných dejov sa 
však zďaleka 
neobmedzuje iba 
na túto jedinú aplikáciu.

Ak sa bližšie pozrieme
na rôzne umelé pro-
dukty, ktoré nás obklo-

pujú, zistíme, že väčšinou sú to
komplikované zmesi rôznych
látok. Asi najjednoduchší dôkaz
tohto faktu nájdeme v popisoch
zloženia liekov, kozmetických
alebo potravinárskych výrobkov.
Je však za ujímavé, že mnohé
umelé produkty sa vyrábajú
práve z čistých látok. Napríklad
pre výrobu liekov je nevyhnutné
mať k dispozícii hlavnú účinnú
zložku (označuje sa ako lieči-
vo), ale zároveň aj niekoľko
iných – po mocných látok, na -
príklad glukózu alebo jemno -
zrnnú celulózu. I keď existuje
mno ho spô sobov prípravy čis -
tých látok, takmer všetky za -
hŕňajú oddelenie danej látky od
jej znečisťujúcich prímesí. Od -
kiaľ sa vzali tieto prímesi? Väč -
šina chemických reakcií totiž ve  -
die súčasne k vzniku niekoľ-
kých látok, pričom pri príprave
často nie je možné vylúčiť ani
priebeh rôznych nežiaducich
vedľajších reakcií. Ďalším mož-
ným dôvodom je znečistenie
konečného produktu východi-
skovými látkami, teda látkami,
z ktorých danú látku pripravuje-
me. Príčinou tohto problému je,
že väčšina reakcií neprebieha
až do úplného konca (teda do
úplného zreagovania východi-
skových látok), ale iba do urči-
tého stupňa. 

Sorpcie a sorbenty 
Sorpcie sú jedny z najdôležitej-
ších metód získavania čistých
látok. Sorpciou nazývame dej,
ktorý môžeme laicky popísať
ako zachytávanie molekúl ply-
nov, pár alebo roztokov na
povrchoch tuhých látok. Vše  o -
becná príčina tohto javu je
veľmi jednoduchá. Každá tuhá
látka pozostáva z dvoch kvalita-

tívne veľmi odlišných častí. Jej
hlavnú časť tvorí jej „vnútro“,
teda to, čo je pod povrchom
a druhú časť tvorí povrch. Vnút -
ro reprezentuje obvykle hlavnú
časť tejto látky a určuje všetky
jej dôležité fyzikálne vlastnosti
ako napríklad tvrdosť, pevnosť,
tepelnú a elektrickú vodivosť,
teplotu topenia a iné. Atómy
povrchu tuhých látok väčšinou
tvoria iba nepatrný zlomok cel-
kového počtu atómov tuhej
látky. Napriek tomu má povrch
látky veľký význam, pretože za -
bezpečuje akýsi kontakt pri
interakcii danej látky s jej oko-
lím. Preto mnoho vlastností –
napríklad elektrická alebo che-
mická reaktivita závisia práve
od jeho vlastností. Z fyzikálno-
chemického hľadiska sú vnútro
a povrch toho istého telesa veľ -
mi odlišnými časťami preto, že
kým atómy vo vnútri sú usporia-
dané približne rovnakým spô-
sobom, atómy na povrchu majú
časť väzieb „nenasýtenú“ práve
v dôsledku chýbajúcej časti ich

pôvodného okolia. Sorpcia je
dej, pri ktorom sa vlastne samo-
voľne kompenzujú tieto väzby
interakciou s látkami na chá dza -
júcimi sa v bezprostrednom
okolí tu hej látky. Všeobecne sor -
pcia môže mať po vahu fyzikál-
neho alebo aj chemického deja.  

Z vyššie uvedeného dôvodu
dochádza k sorpcii na akom-
koľvek povrchu, napríklad i  na
zrkadlovo hladkom povrchu skla.
Vázu z brúseného skla však,
pri rodzene, nemožno zaradiť
medzi sorbenty. Metóda, ktorou
mož no získať látku s dobrými
sorpčnými vlast nosťami, je veľ -
mi jednoduchá. Je to zväčšenie
jej povrchu. Toto možno urobiť
niekoľkými spôsobmi: zmenše-
ním veľkosti jej čas tíc, zmenou

jej tvaru, zmenou reliéfu jej po -
vrchu, vytvorením pórovitej štruk -
túry alebo kombináciou niekto-
rých z predchádzajúcich me -
tód. Aký môže byť výsledok? Je
to mnohonásobné zväčšenie
špecifického po vrchu. Vnútorný
povrch sorbentov má ob vykle
veľkosť niekoľko sto metrov štvor-
cových na jeden gram látky, čo
znamená, že 10 gramov sor-
bentu môže v sebe „ukrývať“ plo -
chu futbalového ihriska. Veľký
povrch sorbentov nie je však
jedinou požiadavkou, ktorá sa
kladie na tento typ látok. Pre -
tože chemická povaha povr chov
rôznych látok je rôzna, vždy exi-
stuje taký typ sorbentov, ktoré
sa hodia iba pre sorpciu určitého
okru hu látok. Všeobecne mož -
no sorbenty rozdeliť do dvoch
skupín; prvú reprezentujú syn-
tetické (umelé) látky a druhú
látky prírodného pôvodu, ktoré
sa však z pôvodnej prírodnej
suroviny obvykle pripravujú ne -
jakou fyzikálnou alebo (aj) che-
mickou úpravou. Do prvej sku-
piny patria napríklad jemnozrn-
né formy oxidu hlinitého, oxidu
kremičitého alebo niektoré gra-
nulované polyméry. Dru hú sku-
pinu zastupujú najmä ílové mi -
nerály, prírodné zeolity a niek-
toré jemnozrnné se dimentárne
horniny.     

Ako ich využiť?
Asi najznámejšie použitie sor-
bentov je pri znižovaní obsahu

Ako sa zbaviť 
nežiadúcich molekúl

Vnútro a povrch sú dve 
kvalitatívne odlišné časti
sorpčných látok. Všeobecnou
príčinou sorpčných javov 
sú nekompenzované väzby
povrchových atómov tuhých
látok.

Metódy zväčšenia povrchu
tuhých látok (a – zmenšenie
veľkosti častice, b – perforácia
častice, c – zmena tvaru 
častice, d – zmena tvaru
povrchu)

Názorná ukážka sorpcie farebnej organickej látky 
(metylčervene) vo vode na jemnozrnný silikagél. (Na odfarbenie
roztoku stačilo použiť iba nepatrný zlomok z použitého 
množstva silikagélu.) (Vľavo – pôvodný roztok, stred – 
vysedimentovaná suspenzia silikagélu, vpravo – čistá voda 
po odstránení silikagélu s nasorbovanou látkou). 
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vodných pár vo vzduchu. Vrec -
ká so silikagélovým sorbentom
sú ob vyklou súčasťou balenia
spotrebnej elektroniky, fotoapa-
rátov, liekov a niektorých po -
travín. Známe je aj použitie ak -
tívneho uhlia v plynových mas -
kách. Všeobecne sa sorbenty
využívajú pri čistení vody a vzdu -
chu, ale aj iných kvapalín a ply-
nov. 

Sorbenty majú obrovské vy -
užitie najmä v organickej chémii
a biochémii pri príprave a vzá-
jomnej separácii chemicky veľ -
mi podobných látok. Sorbenty
sa vo veľkom rozsahu používa-
jú aj pri priemyselnom čistení
mnohých potravinárskych a far-
maceutických pro duktov – napr.
piva, vína a jedlých olejov. 

Pri ochrane životného prostre -
dia sa takisto používajú sorben-
ty. Príkladom je odstraňovanie
toxických látok z tekutých prie-
myselných odpadov. Idea ich
využitia sa zakladá na tom, že
je omnoho jednoduchšie spra-
covávať malé množstvá vysoko
kontaminovaných odpadov skon-

centrovaných na tuhom sorben-
te, ako veľké množstvá kva palín
s nízkym obsahom kontaminan-
tov. Sorpčný proces tak obvyk-
le vedie k relatívne „čistej“ vode
na jednej strane a ku kontami-
novanému sorbentu na druhej
strane. Osud použitého sorben-
tu môže byť rôzny. Napríklad je -
dovatú organickú zložku mož -
no odstrániť spálením pri vyso-
kej teplote na neškodný oxid
uhličitý. Vysoko rádioaktívne od -
pady zasa možno naveky uložiť
v uzavretých kon tajneroch hlbo-
ko v pod zemí. 

Sorbenty sa taktiež využívajú
pri odstraňovaní následkov eko-
logických havárií. V ta kýchto prí-
padoch ide o to, aby sa konta-
minant prednostne fixoval na
povrchu sorbentu, a tak sa za -
bránilo jeho rozptýleniu do oko-
litého prostredia. (Typickým prí-
kladom je kontaminácia vod-
ných plôch ropnými produkt-
mi.) Nebezpečná situácia na -
stáva v takých prípadoch, ak
v po stihnutej oblasti neexistuje
nejaká prirodzená bariéra, ktorá
by zabránila úniku kontaminan-
tov do spodných vôd. Zaují ma -
vé však je, že takéto prirodzené
bariéry sa v prírode často vy -
skytujú v podobe prirodzených
akumulácii rôznych jemnozrn-
ných anorganických materiálov.
Tie reprezentujú najmä ílové hor-
niny a jemnozrnné sedimenty,
ktoré ďalšej kontaminácii zabra-
ňujú nielen svojimi sorpč nými
vlastnosťami, ale aj veľmi níz-
kou priepustnosťou. Takéto prí-
rodné sorbenty niekedy slúžia
ako veľmi dobrý dôkazový ma -
teriál, ktorý dlhodobo poskytuje
informácie o rôznych zmenách
životného prostredia. Napríklad

krátkodobú lokálnu haváriu mož-
no často identifikovať v pôdach
alebo sedi mentoch s odstupom
mnohých rokov. Rieč ne sedi-
menty na Slovensku – kontami-
nované rôznymi toxickými lát-
kami – sú však obvykle dôsled-
kom niekdajšej dlhodobej ban-
skej činnosti. Preto analýza a
sanácia sedimentov našich riek,
vodných a odkaľovacích ná drží,
je predmetom mnohých súčas-
ných en vironmentálnych projek-
tov. 

Veľkou oblasťou, v ktorej sa
využívajú sor benty, je analytická
chémia. Princíp mnohých ana-
lytických metód je založený na
postupnom oddeľovaní jednotli-
vých zložiek komplikovaných
zmesí organických látok na
základe ich rôznej chemickej
afinity k určitému typu sorben-
tov. Takéto delenie sa však ob -

vykle realizuje na úrovni „nevi-
diteľných“, teda veľmi nízkych
množstiev, často reprezentova-
ných iba niekoľkými molekula-
mi. Využíva sa to najmä v takz-
vaných chromatografických me-
tódach, napríklad kvapalinovej
a plynovej chromatografii. Prí či -
nou rôznej afinity látok k po -
vrchu sorbentov môže byť nie-
len ich rôzna chemická povaha,
ale aj rôzna veľkosť a tvar ich
molekúl. Tieto tri vlastnosti však
spolu veľmi úzko súvisia. 

Prírodovedecká fakulta Uni -
verzity Ko menského v Bratislave
parí k tým akademic kým praco-
viskám, ktoré sa dlhodobo za -
oberajú vývojom a využitím syn-
tetických a prírodných sorben-
tov.      

� KAROL JESENÁK
Prírodovedecká fakulta Univerzity

Komenského

Jednou z analytických metód, pri ktorej sa využívajú sorbenty,
je plynová chromatografia. Na obrázku je plynový chromatograf
na pracovisku plynovej chromatografie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Silikagél patrí medzi veľmi
populárne sorbenty. Používa
sa najmä na vysušovanie 
a na analytické separácie
organických látok.  

Vodné sedimenty často obsahujú veľmi malé častice s dobrými
sorpčnými vlastnosťami, a preto môžu obsahovať rôzne 
jedovaté kontaminanty. 

Mnohé anorganické kontaminanty sa vyzrážavajú v podobe 
jemnozrnných zrazenín, ktoré sa tiež stávajú potenciálnymi 
sorbentmi.   


