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ABSTRAKT 

Přítomnost přírodních organických látek (NOM) ve vodách může výrazně ovlivnit 

organoleptické vlastnosti vody, inhibovat procesy úpravy pitné vody a v neposlední řadě 

může být škodlivá pro organismy a lidské zdraví. Při procesech úpravy pitné vody se proto 

klade důraz na jejich odstranění nejlepší dostupnou technikou. Pro odstranění NOM se 

v současné době ukazuje jako nejúčinnější metoda adsorpce na aktivním uhlí (AC). Proces 

adsorpce přírodních organických látek na aktivním uhlí ovlivňuje mnoho faktorů. 

Významnými faktory, jsou především vlastnosti roztoku jako hodnota pH, iontová síla (IS), 

chemické složení a teplota roztoku. Vzhledem k různým teplotám vody v závislosti na ročním 

období, může teplota výrazně ovlivnit proces adsorpce NOM na aktivním uhlí při úpravě 

pitné vody. Autoři se ve svých pracích věnují především vlivu pH na adsorpci a v literatuře je 

tak uvedeno jen málo informací o vlivu teploty vody na adsorpci přírodních organických 

látek. Bakalářská práce se zabývá termodynamikou adsorpce přírodních organických látek na 

aktivním uhlí. Formou literární rešerše popisuje základní vlastnosti termodynamiky adsorpce 

a uvádí některé studie, které se vlivem teploty na adsorpci NOM zabývají. Pomocí bakalářské 

práce dochází k souhrnu informací o dané problematice, které budou využité pro další 

teoretický i praktický výzkum. 

 

Klíčová slova 

Adsorpce; přírodní organické látky (NOM – Natural Organic Matter); organické látky 

produkované fytoplanktonem (AOM – Algal Organic Matter); vliv teploty, termodynamika 

adsorpce, aktivní uhlí. 
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ABSTRACT 

The presence of natural organic matter (NOM) in water resources can significantly affect the 

organoleptic properties of water, inhibit the processes of drinking water treatment and  may be 

harmful to organisms and to human health. That is why the drinking water treatment process 

is therefore emphasizes the elimination of natural organic matter by the best available 

techniques. To remove NOM is currently proving to be the most effective adsorption process 

on the activited carbon (AC). The process of adsorption of natural substances on activated 

carbon affects many factors. Important factors affecting adsorption are the solution properties 

such as pH, ionic strength (IS), chemical composition and temperature of the solution. Due to 

different water temperatures, depending on the season, the temperature can significantly affect 

the process of NOM adsorption on activated carbon in drinking water treatment. The authors 

in their works devoted primarily to the effect of pH on adsorption and in the literature is 

shown little information on the effect of water temperature on the adsorption of natural 

organic matter. This thesis deals with thermodynamics of adsorption of natural organic matter 

to activated carbon. Bachelor's thesis in the form of research describes the basic properties of 

thermodynamics of adsorption and presents some studies that deal with the effect of 

temperature on the adsorption of NOM. Use of the thesis is to summarize the information 

about the issues that will be utilized for further theoretical and practical research. 

 

Keywords 

Adsorption; natural organic matter (NOM - Natural Organic Matter); organic matter produced 

by phytoplankton (AOM - algal Organic Matter); effect of temperature, thermodynamics of 

adsorption, activated carbon.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

2NA – 2-nitroanilín 

AC/GAC/PAC – activated carbon/granular activated carbon/powdered activated carbon 

(aktivní uhlí/granulované aktivní uhlí/práškové aktivní uhlí) 

AOM (Algal Organic Matter) – organické látky produkované fytoplanktonem 

ASAC (apricot stone activated carbon) – aktivní uhlí vyrobené z meruňkových skořápek 

buněk 

CA (catechol) – katechol  

COM (Celullar Organic Matter) – celulární organické látky 

CR (Congo Red) – barvivo Congo Red (CR) 

CS – ACF (cotton stalk – activated carbon fiber) – stonek bavlny, vlákna aktivního uhlí 

CSAC (coconut shell active carbon) – aktivní uhlí z kokosových skořápek 

DBPs (Disinfection By-Products) – vedlejší produkty desinfekce vody 

DDE – trans,trans-2,4-dekadienal  

DOC (Dissolved Organic Carbon) – rozpuštěný organický uhlík 

EOM (Extracellular Organic Matter) – extracelulární organické látky 

GO – oxid grafenu  

GSM – geosmin 

HAAs (haloacetic acids) – halogenderiváty kyseliny octové 

HDE – trans,trans-2,4-heptadienal 

IC (Inorganic Carbon, koncentrace anorganického uhlíku) – anorganický uhlík 

IOM (Intracellular Organic Matter) – intracelulární organické látky 

IS – iontová síla 

MIB – 2-metylisoborneol 

MWCNTs (multi-walled carbon nano tubes) – vícevrstevná uhlíkatá nanotrubice 

NaY – zeolit – Y – sodný 

NOM (Natural Organic Matter) – přírodní organické látky 

organický uhlík 

PA (phthalic acid) – kyselina ftalová 

PACC (phosporic acid activated carbon) – aktivní uhlí aktivované kyselinou fosforečnou 

PNA – p-nitroanilín  

RhB – Rhodamin B 

SA (salicylic acid) – kyselina salicylová  
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SAAC (sulfuric acid activated carbon) – aktivní uhlí aktivované kyselinou sírovou 

SOM (Surface-bounded/retained Organic Matter) – organické látky vázané na povrchu 

T&O (Taste and Odor) – chuť a zápach 

TC (Total Carbon, koncentrace celkového uhlíku) – celkový uhlík 

THMs (trihalomethanes) – trihalogenmetany 

TMAH – tetramethylamoniumhydroxid 

TOC (Total Organic Carbon, koncentrace celkového organického uhlíku) – celkový 

UWM efekt (under water melting efekt) – efekt tavení adsorbátu v roztoku 

VDP – velikostní distribuce pórů   

vdW – van der Waalsovy síly 
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SEZNAM VELIČIN 

∆G° [J mol
−1

] – Gibbsova volná energie 

∆H° [kJ mol
−1

] – entalpie 

∆S° [J K
−1

 mol] – entropie  

C0 [mg.l
-1

] – počáteční koncentrace přírodních organických látek v roztoku 

Ce [mg.l
-1

] – rovnovažná koncentrace přírodních organických látek v roztoku 

Cs [mg.l
-1

] – rozpustnost adsorbátu 

E [kJ.mol
-1

] – energie adsorpce 

Kc – sdsorpční distribuční koeficient 

qe [mg.g
-1

] – povrchová koncentrace adsorbátu na aktivním uhlí 

qt [mg.g
-1

] – povrchová koncentrace adsorbátu na aktivním uhlí v čase t 

R [mol
-1

 K
-1

] – ideální plynová konstanta (8,314 J mol
-1

 K
-1

) 

T [K] – absolutní teplota 

V [l] – objem roztoku 

V0 [l] – počáteční objem roztoku 

ΔGads [J] – energie adsorpce 

ΔGel [J] – adsorpční energie elektrostatickych sil 

ΔGneel [J] – adsorpčni energie neelektrostatickych sil 
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1 ÚVOD 

V povrchových vodách, tedy i těch užívaných jako zdroj pitné vody, se přirozeně vyskytují 

přírodní organické látky (NOM – Natural Organic Matter). Přítomnost přírodních organických 

látek (NOM) v povrchových vodách může výrazně ovlivnit technologie při úpravě 

povrchových vod (Zhang a kol., 2013a,b). Základem NOM jsou organické látky různého 

původu a odlišných vlastností (struktura, molekulová hmotnost a velikost) (Newcombe a 

Drikas, 1997; Pelekani a Snoyeink, 1999). Přírodní organické látky rozdělujeme na huminové 

látky zastoupené huminovými kyselinami a fulvokyselinami a nehuminové látky, neboli 

AOM (AOM – Algal Organic Matter). Výskyt AOM ve vodách, především ve formě proteinů 

a polysacharidů, je spojený s činností řas a sinic ve vegetačním období a také s odumírání 

těchto organismů. Přítomnost AOM ve vodách nepříznivě ovlivňuje koagulaci (Pivokonský a 

kol., 2006, 2012, 2014; Šafaříková a kol., 2013), způsobuje zanášení membránových filtrů 

(Her a kol., 2004; Amy a kol., 2008; Qu a kol., 2012; Zhang a kol., 2013a,b) a inhibuje 

absorpci mikropolutantů na aktivním uhlí (Hnaťuková a kol., 2011). AOM negativně 

ovlivňují organoleptické vlastnosti vody (Froese a kol., 1999; Freuze a kol., 2005; Li a kol., 

2012), mohou být škodlivé pro organismy a lidské zdraví (prekurzory vedlejších produktů 

vznikajících při desinfekci vody) (Nguyen a kol., 2005; Kim a Yu, 2005; Hong a kol., 2008; 

Huang a kol., 2009; Fang a kol., 2010; Li a kol., 2012), a mohou obsahovat cyanotoxiny jako 

jsou mikrocystin a nodularin (Sivonen a Jones, 1999). Při procesech úpravy pitné vody se 

proto klade důraz na jejich odstranění nejlepší dostupnou technikou (Li a kol., 2009a,b). 

Nejběžněji se pro odstranění AOM při úpravě vody používá koagulace a flokulace. Na 

základě dalších studií a praktických testů bylo zjitěno, že touto metodou dochází k odstranění 

vysokomolekulární složky AOM, avšak nízkomolekulární sloučeniny z vody nelze efektivně 

odstranit (Pivokonský a kol., 2012; Šafaříková a kol., 2013). Proto se zavádí další stupeň 

úpravy, který má zajistit odstranění nízkomolekulárních sloučenin. Pro odstranění AOM se v 

současné době ukazuje jako nejúčinnější proces adsorpce na aktivím uhlí (AC) (Kopecká a 

kol., 2014). Složitý proces adsorpce ovlivňuje řada faktorů, mezi které patří hodnota pH, 

iontová síla, chemické složení a teplota roztoku. Většina studií se zabývá významným vlivem 

pH na adsorpci nebo studiem interakcí mezi adsorbátem a adsorbentem. Významným vlivem, 

jenž může mít velký vliv na průběh adsorpce, je teplota roztoku. Voda určená pro úpravu se 

dostává do procesu úpravy vody v různých teplotách v závislosti na ročním období. Rozdílná 

teplota roztoku přitom může výrazně zvýšit nebo snížit účinnost adsorpce. V literatuře je 

uvedeno málo informací o vlivu teploty vody na adsorpci AOM a termodynamických 
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vlastnostech adsorpce, což uvádějí i někteří autoři (Parfitt a Rochester, 1983; Schreiber a kol., 

2005), kteří se zabývali vlivy na adsorpci přírodních organických látek.  Na druhou stranu 

interpretovat teplotní závislost v roztocích může být velice těžké (Terzyk a kol., 2003).  Pro 

ještě efektivnější využití adsorpce nízkomolekulárních organických látek je důležité popsat 

mechanismy a faktory, které ovlivňují adsorpci. Mezi tyto faktory teplota bezpochyby patří. 

 

Cíle bakalářské práce: 

 Seznámit se s problematikou adsorpce přírodních organických látek na aktivním uhlí a 

formou rešerše popsat základní vlastnosti termodynamiky adsorpce.  

 Nají a uvést studie, které se vlivem teploty na adsorpci NOM zabývají.  

 Shrnout informace, které budou využité pro další teoretický i praktický výzkum 

v rámci diplomové práce. 
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2 REŠERŠNÍ ČÁST 

Práce se zabývá termodynamikou adsorpce přírodních organických látek na aktivním 

uhlí při úpravě pitné vody. Proces adsorpce je detailně rozebrán v kapitole 2.2. 

Termodynamika adsorpce a jednotlivé studie, které se věnují vlivu teploty na adsorpci na 

aktivním uhlí, jsou popsány v kapitole 2.3. 

2.1 Přírodní organické látky 

Přírodní organické látky (NOM - Natural Organic Matter) jsou součástí všech 

přírodních povrchových i podzemních vod (Newcombe a Drikas, 1997; Leenheer a Croué, 

2003; Pivokonský a kol., 2006; Henderson a kol., 2008a,b; Matilainen a kol., 2011)  

Zahrnují složité směsi organických látek různého původu a vlastností, s různou 

velikostí, strukturou a molekulovou hmotností (Newcombe a Drikas, 1997; Pelekani a 

Snoyeink, 1999; Pivokonský a kol., 2006, 2014; Henderson a kol., 2008b). NOM jsou z 

chemického hlediska složitá směs aromatických a alifatických uhlovodíkových sloučenin s 

různými typy funkčních skupin, např. karboxylové, amidové, hydroxylové, ketonické a další 

funkční skupiny (Leenheer a Croue, 2003) 

Přírodní organické látky dělíme dle původu na alochtonní a autochtonní. Allochtonní 

organické látky jsou do vody transportovány z prostředí, ve kterém jsou uloženy (Selley, 

2000), např. odnosem sedimentů nebo přenosem organických látek z terestrického prostředí. 

Autochtonní NOM vznikají přímo ve vodě činností  řas a makrofyt (Bertilsson a Jones, 2003).  

Přírodní organické látky negativně ovlivňují procesy úpravy vody. Zhoršují 

organoleptické vlastnosti vody (Zhang a kol., 2011), snižují účinnost koagulace (Henderson a 

kol., 2008; Pivokonský a kol., 2009; Pivokonský a kol., 2012; Šafaříková a kol. 2013), 

způsobují zanášení membránových filtrů (Her a kol., 2004) a jsou významnými prekurzory 

vedlejších produktů desinfekce vody (disinfection by-product DBPs), především 

trihalogenmethanů a halogenderivátů kyseliny octové (Bond a kol, 2011; Fang a kol., 2010).  
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NOM jsou zastoupeny převážně huminovými látkami (huminové kyseliny a 

fulvokyseliny) a látkami nehuminového charakteru (především proteiny a polysacharidy) 

(Leenheer a Croue, 2003; Pivokonský a kol., 2011). V povrchových vodách je zpravidla 

obsah huminových látek ve srovnání s látkami nehuminového charakteru vyšší. Nehuminové 

látky se v našich podmínkách ve zvýšených koncentracích vyskytují převážně ve vegetačním 

období při velkém rozvoji sinic a řas – jedná se o tzv. AOM (Algal Organic Matter) 

(Bernhardt a kol., 1987; Leenheer a Croue, 2003). 

 AOM v povrchových vodách 2.1.1

AOM (Algal Organic Matter) jsou přírodní organické látky vznikající metabolickými 

pochody fytoplanktonu nebo jeho odumíráním. Na základě těchto mechanismů rozdělujeme 

AOM na několik skupiny. Extracelulární organické látky (EOM – Extracellular Organic 

Matter) se dostávají do vody metabolickými pochody sinic a řas, intracelulární organické 

látky (IOM – Intracellular Organic Matter) vznikají při odumírání a rozkladu buněk, a třetí 

skupinou jsou organické látky vázané na povrchu buněk (SOM – Surface-bonded/Surface-

retained Organic Matter) (Takaara a kol., 2005, 2010; Henderson a kol., 2008b; Ma a kol., 

2012a). Společně se IOM a SOM označují jako tzv. celulární organické látky (COM – 

Cellular Organic Matter) (Takaara a kol., 2007). Při úpravě vody dochází k mechanickému i 

chemickému poškození buněk sinic a řas, což vede k uvolňování COM do vody. (Chow a 

kol., 1998; Pietsch a kol., 2002; Schmidt a kol., 2002; Takaara a kol., 2007; Ma a kol., 

2012a). 

Složení AOM se mění v závislosti na druhu organismu, jeho růstové fázi a 

abiotických faktorech (teplota, světelné podmínky, pH, množství a dostupnost živin). EOM 

zahrnují převážně polysacharidy, oligosacharidy, monosacharidy a částečně také proteiny a 

peptidy (Pivokonský a kol., 2014). Hlavními složkami COM jsou naopak především proteiny, 

dále ale také i nabité a neutrální polysacharidy, nukleové kyseliny a lipidy (Henderson a kol., 

2008). 

 

 AOM při úpravě vody 2.1.2

Výsledná kvalita vody může být ovlivněna obsahem látek produkovaných řasami a 

sinicem. AOM mají negativní vliv na procesy úpravy vody (Bernhardt a kol., 1985; 

Henderson a kol., 2008b, 2010). AOM způsobují při úpravě vody na vodu pitnou značné 

problémy. Zhoršují organoleptické vlastnosti vody. Již při velmi nízkých koncentracích 
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(řádově ng/l) jsou zdrojem nepříjemného zápachu a negativně ovlivňují i chuťové vlastnosti 

vody, jedná se o tzv. T&O (Taste and Odor) sloučeniny (Dixon a kol., 2010; Ma a kol., 

2012b). Příkladem může být 2-metylisoborneol (MIB) a trans-1,10-dimetyl-trans-9-decalol 

(geosmin, GSM), netoxické metabolity, které jsou příčinou zatuchlé zemité pachuti a zápachu 

vody (Westerhoff a kol., 2005; Dixon a kol., 2010) 

  AOM snižují účinnost koagulačního procesu, a způsobují jeho poruchy 

doprovázené nežádoucím zvýšeným obsahem organických látek či železa nebo hliníku v 

upravené vodě (Pivokonský a kol., 2006, 2012; Šafaříková a kol., 2013).  Látky produkované 

řasami a sinicemi jsou také příčinou poruch koagulace zákalotvorných částic 

(hlinitokřemičitany) (Šafaříková a kol., 2013), způsobují zanášení membránových filtrů (Her 

a kol., 2004; Amy a kol., 2008; Qu a kol., 2012; Zhang a kol., 2013a,b), inhibují adsorpci 

mikropulutantů na AC (Hnaťuková a kol., 2011) a v neposlední řadě jsou prekurzory 

karcinogenních trihalogenmethanů (THMs – trihalomethanes) (chloroform 

dibromchlormethan atd.) a halogenderivátů kyseliny octové (HAAs – haloacetic acids) 

(kyselina dichloroctová, kyselina trichloroctová atd.) (Nguyen a kol., 2005; Kim a Yu, 2005; 

Hong a kol., 2008; Huang a kol., 2009; Fang a kol., 2010; Li a kol., 2012). Zatížení 

upravované vody zvýšeným obsahem AOM je také nežádoucí z důvodu výskytu obtížně 

odstranitelných cyanotoxinů (Chow a kol., 1999; Hitzfeld a kol., 2000).  

Na základě výše uvedených důvodů je zřejmé, že je třeba hledat další metody pro 

účinné odstranění AOM při úpravě vody. Jednou z takových potenciálně vhodných metod je 

adsorpce na granulovaném nebo práškovém aktivním uhlí (Bond a kol., 2010; Campinas a 

Rosa, 2006) 

 

2.2 Adsorpce 

Adsorpce je proces, při kterém se snižuje koncentrace látky v roztoku (adsorbátu) a 

naopak její koncentrace na povrchu jiné látky (adsorbentu) roste (Dabrowski, 2001; Bansal a 

Goyal, 2005). Pokud je hodnota ΔGads záporná, jedná se z energetického hlediska o spontánní 

proces a adsorpci lze uskutečnit. (Moreno-Castilla, 2004; Bansal a Goyal, 2005). Energie 

adsorpce (ΔGads) je dána charakterem interakcí mezi povrchem adsorbátu a adsorbentu. 

Rozlišujeme interakce neelektrostatické - působí mezi molekulami adsorbátu a bazálními 

vrstvami adsorbentu (AC); a elektrostatické - působí mezi ionty adsorbátu a nabitým 

povrchem adsorbentu (Moreno-Castilla, 2004; Knappe, 2006). Oba dva typy interakcí 



12 

 

můžeme v systému pozorovat společně, proto je výsledná adsorpční energie ΔGads dána 

vztahem (1): 

ΔGads = ΔGneel + ΔGel  (1) 

Adsorpční energie neelektrostatických sil (ΔGneel) je vždy záporná, proto se výsledná ΔGads 

určuje na základě velikosti přitažlivých/odpudivých elektrostatických sil (ΔGel). Adsorpce 

probíhá pouze v případě, že ΔGneel + ΔGel < 0 (Newcombe a Drikas, 1997). 

Při úpravě pitné vody je adsorpce na aktivním uhlí často využívána zejména pro 

odstraňování nežádoucích organických nečistot přírodního i antropogenního původu (Delgado 

a kol., 2012). Adsorpce je v praxi využívána i pro čištění vody odpadní. Pro adsorpci lze 

využít různé materiály, např. hydratované oxidy hliníku, silikagely, zeolity. Nejčastějším 

materiálem pro adsorpci v technologii úpravy vody je aktivní uhlí. 

  

 Interakce při adsorpci na aktivním uhlí  2.2.1

Interakce uplatňující se při adsorpci lze rozdělit na elektrostatické (colombovské 

interakce) a neelektrostatické (Moreno-Castilla, 2004). Vlivem experimentálních podmínek a 

prostředí může proběhnout disociace nebo protonace adsorbátu, poté je adsorpce ovlivněna 

elekstrostatickými interakcemi. Na elektrostatické interakce má vliv především iontová síla 

(mění se v závislosti na typu AC) a pH roztoku. Iontová síla a pH roztoku určují, zda jsou 

interakce odpudivé nebo přitažlivé (Bjelopavlic a kol., 1999; Kopecká a kol., 2014). Interakce 

mezi povrchem adsorbátu a povrchem AC určují, zda účinnost adsorpce poroste (je-li náboj 

účastníků adsorpce opačný), nebo bude klesat (je-li náboj účastníků adsorpce stejný). 

Výsledkem jsou odpudivé nebo přitažlivé interakce řízené disociací na základě hodnoty pH. 

Dalšími dílčími interakcemi jsou odpudivé interakce mezi adsorbovanými molekulami 

adsorbátu. V neposlední řadě jsou odpudivé interakce mezi adsorbovanými molekulami 

adsorbátu a molekulami v roztoku. Jednotlivé interakce jsou v celkovém ΔGel zastoupeny 

v závislosti na povrchové koncentraci adsorbátu na aktivním uhlí (Bjelopavlic a kol., 1999; 

Kopecká a kol., 2014). Pokud je koncentrace nízká, projevují se přitažlivé interakce mezi 

povrchem adsorbátu a povrchem adsorbentu. Při nárůstu koncentrace, je náboj adsorbovaných 

molekul adsorbátu vyšší než náboj AC a převládají odpudivé interakce mezi adsorbovanými 

molekulami adsorbátu a odpudivé interakce mezi adsorbovanými molekulami adsorbátu a 

molekulami adsorbátu ve vzorku (Bjelopavlic a kol., 1999). Neelektrostatické interakce jsou 

vždy přitažlivé. Síla přitažlivých interakcí závisí na velikosti, polaritě a planaritě molekul 
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adsorbátu.  Samostatně jsou relativně slabé a mají nekovalentní charakter vazby. Jejich 

energie se ale vzájemně sčítají a hodnoty dílčích disociačních konstant násobí. Mezi 

neelektrostatické interakce patří Van der Waalsovy interakce, π – π interakce mezi 

aromatickými částmi molekul adsorbátu a povrchem AC, hydrofobní interakce mezi 

povrchem AC a adsorbátu, vodíkové můstky mezi funkčními skupinami na povrchu AC a 

adsorbátu (Bjelopavlic a kol., 1999).  

 

 Faktory ovlivňující adsorpci AOM na aktivním uhlí   2.2.2

Mezi faktory, které ovlivňují účinnost adsorpce přírodních organických látek, patří 

struktura a chemické složení povrchu adsorbentu, velikostní distribuce pórů adsorbentu, 

rozmístění funkčních skupin a jejich vlastnosti, molekulová hmotnost a konformace molekul 

adsorbátu, povrchový náboj adsorbátu, chemické složení, hodnota pH a iontová síla (IS) 

roztoku, teplota roztoku (Ebie a kol., 2001; Campinas a kol., 2006; Newcombe, 2006; 

Knappe, 2006; Kopecká a kol., 2014; Hnaťuková a kol., 2011). Velikost molekul AOM 

ovlivňujě adsorpční kapacitu. Pokud velikost molekuly AOM odpovídá velikosti póru 

adsorbentu, prostoupí molekula do póru za aktivity velkého množství kontaktních bodů.  

Pokud je molekula AOM příliš velká, může ucpat mezopóry a mikropóry, zamezit dalším 

molekulám AOM přístup a tím snížit účinnost adsorpce (Pelekani a Snoeyink, 1999; Ebie a 

kol., 2001; Hnaťuková a kol., 2011). Významnou roli hrají při adsorpci funkční skupiny na 

povrchu adsorbátu i adsorbentu. Disociace a protonizace funkčních skupin vlivem pH určí 

celkový povrchový náboj, který přímo ovlivňuje interakce probíhající mezi molekulami 

adsorbátu a molekulami adsorbentu (Moreno-Castilla, 2004; Campinas a Rosa, 2006; 

Hnaťuková a kol., 2011; Kopecká a kol., 2014). Na přitažlivý nebo odpudivý charakter 

elektrostatických sil má vliv i iontová síla. Zvýšením iontové síly v systému dochází k 

potlačení odpudivých elektrostatických interakcí, a tím ke zvýšení účinnosti adsorpce 

(Newcombe a Drikas, 1997; Bjelopavlic a kol., 1999; Moreno-Castilla, 2004; Campinas a 

Rosa, 2006). Autoři ve svých pracích zmiňují i vliv teploty na adsorpci přírodních 

organických látek (Moreno-Castilla, 2004; Newcombe, 2006; Kopecká a kol., 2014; 

Hnaťuková a kol., 2011), nicméně podrobný vliv teploty na adsorpci nepopisují. V literatuře 

je uvedeno málo informací o vlivu teploty vody na adsorpci rozpuštěných organických látek 

na aktivním uhlí (Schreiber a kol., 2005). V následující kapitole jsou popsány základní 

vlastnosti termodynamiky adsorpce a uvedené některé studie, které se vlivem teploty na 

adsorpci NOM zabývají.  
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2.3 Termodynamika adsorpce NOM 

Termodynamika se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami mezi tepelnou, 

mechanickou a chemickou energií (Myslivec, 1971). Termodynamické parametry adsorpce 

jsou Gibbsova volná energie (∆G°) [J mol
−1

], entalpie (∆H°) [kJ mol
−1

] a entropie (∆S°) 

[J K
−1

 mol] (Li a kol., 2015).  

Gibbsova volná energie je definována vztahem (2): 

∆G° = - RT ln Kc  (2) 

kde R je ideální plynová konstanta (8,314 J mol
-1

 K
-1

), T je teplota v Kelvinech, a Kc je 

distribuční koeficient.  

Adsorpční distribuční koeficient Kc získáme z rovnice (3): 

Kc=
qe

Ce
 (3) 

kde qe (mmol/kg) je koncentrace pevné fáze a Ce (mg/l) je koncentrace roztoku. 

 

Koncentraci roztoku Ce vypočítáme z rovnice (4): 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑠 exp (
𝐸∗

𝑅𝑇
) (4) 

kde Cs znamená rozpustnost adsorbátu (mg/l) a E
*
 je rozdíl adsorpční energie mezi Ce a Cs. 

Výpočet ∆H° a ∆S° je definován jako (5), (6), (7): 

∆G°=∆H°- T∆S° (5) 

 

RT ln Kc = T∆S° - ∆H° (6) 

 

ln Kc =
∆H°

RT
+ 

∆S°

R
 (7) 

 

Gibbsova volná energie vypovídá o spontánnosti adsorpčního procesu. Aby proces 

adsorpce proběhl, musí být hodnota ∆G° < 0 (Bilgili, 2006). Čím negativnějších hodnot ∆G° 

je dosaženo, tím energeticky výhodněji pak adsorpce probíhá (Smith a Ness, 1987). Z  hodnot 

Gibbsovy volné energie je také možné odhadnout, zda se jedná o fyzikální nebo chemickou 

adsorpci. Pro fyzikální adsorpci platí, že změna Gibbsovy volné energie se pohybuje v 

rozmezí od 0 do -20 kJ/mol. Pokud se změna Gibbsovy volné energie pohybuje v rozmezí od 

-80 do -400 kJ/mol, jedná se již o adsorpci chemickou (Wang a kol., 2006).  

 Parametr entalpie (∆H°) určuje, zda se adsorpce vůči svému okolí projevuje jako 

reakce endotermická nebo exotermická. Pokud je hodnota ∆H° negativní, je proces adsorpce 

exotermní (Li a kol., 2015). Potom platí, že s nárůstem teploty se snižuje účinnost adsorpce 
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NOM. Pokud je hodnota ∆H° pozitivní má proces povahu endotermní (Aksu, 2002) a 

s nárůstem teploty účinnost adsorpce NOM naopak poroste. Pro fyzikální adsorpci platí, že 

změna entalpie se pohybuje v rozmezí od 0 do -42 kJ/mol. V případě chemické adsorpce se 

∆H° pohybuje v rozmezí od -42 do -125 kJ/mol (Wang a kol., 2007b).  

Změna entropie adsorpce je negativní (∆S° < 0), pokud dojde k navázání adsorbátu 

na povrch adsorbentu. Dojde k omezení pohyblivosti molekul adsorbátu ve srovnání s 

volnými molekulami adsorbátu v roztoku (Liu a kol., 2013). 

Adsorpce organických látek na aktivním uhlí je velice složitý proces ovlivněný 

mnoha faktory (viz kap. 2.2.3). Doposud byl z pohledu vlastností roztoku zkoumán především 

vliv hodnoty pH a iontové síly. Zásadním faktorem ovlivňujícím průběh a účinnost adsorpce 

je však také teplota roztoku.  Předpokládá se, že teplota roztoku ovlivňuje: 

 rozpustnost organických látek (Utrilla a kol., 2003); 

 adsorpční kapacitu aktivního uhlí (Scheufele a kol., 2016); 

 fyzikálně-chemické vlastnosti vody - hustota, viskozita a povrchové napětí vody 

(Utrilla a kol., 2003); 

 prostupnost vody přes porézní pevné látky (Utrilla a kol., 2003); 

 kinetickou energii adsorbátu - ovlivnění rovnovážného stavu adsorpce (Gupta, 2015); 

 pohyblivost částic a tím aktivitu reakčních center částic (Senthilkumar a kol., 2006b); 

 množství vnější hmoty aktivního uhlí („bobtnání“) (Summers a Roberts, 1988); 

 vibrace funkčních skupin (Gupta, 2015). 

 

Konkrétně při procesu úpravy pitné vody je teplota roztoku (surová voda) velmi 

proměnlivý parametr. V závislosti na ročním období totiž teplota upravované vody výrazně 

kolísá, což zásadně ovlivňuje celý proces její úpravy od koagulace po hygienické zabezpečení 

(Dolejs, 1984).   

Přestože může teplota roztoku výrazně ovlivnit i proces adsorpce NOM, studie 

zaměřené právě na termodynamiku adsorpce přírodních organických látek se doposud 

vyskytují jen výjimečně.  

 

 

 

Následující odstavce poskytují podrobnější přehled o výsledcích studií zaměřených 

na termodynamiku adsorpce NOM. 
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Zhang a kol. (2011) studovali kinetiku a termodynamiku adsorpce dimethyl trisulfidu a  

β-cyklocitrálu na granulovaném aktivním uhlí. Autoři vypočítali hodnoty ΔG
o
, ΔH

o
 a ΔS

o
 pro 

oba adsorbáty (Tab. 1). Autoři zjistili, že ΔH
o
 a ΔS

o
 jsou pozitivní, a ΔG

o 
je negativní v obou 

adsorpčních procesech. Autoři došli k závěru, že kladná hodnota ΔH
o
 potvrzuje 

endotermickou povahu celkového adsorpčního procesu, kladná hodnota ΔS
o
 naznačuje 

zvýšenou náhodnost na rozhraní pevné látky – roztoku s některými strukturálními změnami 

v afinitě dimethyl trisulfidu a β-cyklocitrálu k GAC. Negativní ΔG
o
 označuje proveditelnost a 

spontánnost adsorpčního procesu. 

 

Tab. 1 Termodynamické parametry pro adsorpci dimethyl trisulfidu a β-Cyklocitrál na GAC 

(Zhang a kol., 2011). 

 

Li a kol. (2015) se zabývali adsorpcí dvou rybích odorantů, trans,trans-2,4-heptadienalu 

(HDE) a trans,trans-2,4-dekadienalu (DDE), na práškovém aktivním uhlí (PAC). Předchozí 

studie uvádějí (Khiari et al., 1995; Watson, 2004), že tyto látky můžou ovlivňovat chuť a 

zápach pitné vody, proto se autoři rozhodli zkoumat jejich odstranění při úpravě pitné vody 

adsorpcí na aktivním uhlí. Mimo jiné zkoumali i termodynamiku adsorpce a spočítali hodnoty 

ΔH
o
, ΔS

o
 a ΔG

o
 (298 K, 308 K, 318 K, 328 K) pro DDE i HDE. Autoři zjistili, že hodnota 

ΔG
o
 je negativní. Nabývá nejnižších hodnot (− 5,38 a – 7,36 kJ/mol) při nejnižší teplotě (298 

K). Adsorpce je fyzikálního charakteru a je energeticky nejvýhodnější při nízkých teplotách. 

Dále zjistili negativní hodnoty ΔH
o
 (-31,2 a -33,5 kJ/mol) pro obě látky, uvedli, že adsorpce 

má exotermní charakter a jedná se o fyzikální adsorpci.  

 

Li a kol. (2009a) popisovali termodynamiku a kinetiku adsorpce 2-nitroanilínu (2NA) na 

aktivním uhlí připraveném z vláken stonku bavlny. Autoři zkoumají adsorpci 2NA, protože 

přítomnosti 2NA ve vodě, je už při velmi nízkých koncentracích toxická pro vodní organismy 

a lidské zdraví s potencionálními mutagenními a karcinogenními účinky (Blakey a kol., 

1994). Autoři zjistili, že došlo k nárůstu rovnovážného adsorpčního množství qe (z 188 mg/g 

na 233 mg/g) se zvyšující se teplotou (od 15 do 45 °C) (viz. Obr. 1), což ukazuje, že proces 

absorpce byl endotermického charakteru. To potvrzují i negativní hodnoty ΔG
o  

(od -9,65 do -12,00 kJ/mol), které autoři spočítali. Hodnoty ΔG
o
 klesají s rostoucí teplotou, 

Organické látky ΔH
o
 (kJ/mol) ΔS

o
 (kJ/(mol·K)) 

ΔG
o
 (kJ/mol) 

288 K 298 K 308 K 318 K 

Dimethyl trisulfid 6.82 0.035 − 3.26 − 3.61 − 3.96 − 4.31 

β-Cyklocitrál 5.30 0.032 − 3.92 − 4.24 − 4.56 − 4.88 
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což znamená, že adsorpce probíhá lépe za vyšších teplot. Autoři zjistili, že hodnota ΔH
o
 

(12,94 kJ/mol) je za všech zkoumaných teplot pozitivní, což také značí o endotermickém 

charakteru procesu adsorpce. Průběh adsorpce a ovlivnění teplotou vysvětlují autoři dvěma 

důvody. První, rychlost difúze částic do pórů molekul adsorbátu se zvyšuje se zvyšující se 

teplotou u endotermických reakcí (Guo a kol., 2002). Druhý důvod, zvýšením chemické 

interakce mezi funkčními skupinami adsorbátu a molekulami funkčních skupin na povrchu 

adsorbentu při nárůstu teploty dochází ke zvýšení adsorpce (Hall a kol., 1966; Marinovic a 

kol., 2005). 

 

Obr. 1 Vliv teploty a času na adsorpci 2NA (V0 = 500 ml, C0 = 200 mg/L; pH roztoku = 7; 

dávka adsorbentu = 0,5000 g/500 ml), (Li a kol., 2009a). 

 

Li a kol. (2009b) zkoumali vliv experimentálních parametrů jako je pH, salinita a teplota 

roztoku na adsorpci p-nitroanilínu (PNA) na aktivním uhlí připraveném ze stonků (vláken) 

bavlny (CS-ACF). Autoři se rozhodli zkoumat adsorpci PNA, protože přítomnost PNA ve 

vodě, a to i při velmi nízkých koncentracích, je velmi škodlivá pro vodní organismy a lidské 

zdraví (Chung a kol., 1997). Z toho důvodu má PNA nejvyšší prioritu při odstraňování 

kontaminantů z vody v mnoha státech, včetně Číny. Průběh adsorpce zjišťovali autoři při 

teplotě 298 K, 308 K a 318 K. Autoři se došli k závěru, že se rovnovážné adsorpční množství 

snižuje s rostoucí teplotou (viz. Obr. 2), což znamená, že adsorpce byla exotermní proces. To 

potvrzují i negativní hodnoty ΔH
o
. Kromě toho autoři zjistili, že rovnovážné adsorpční 

množství qe výrazně klesalo se zvyšující se teplotou, pokud byla koncentrace roztoku vyšší 

než 30 mg/L, ale mírně se měnila s teplotou, když byla koncentrace roztoku  
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nižší než 10 mg/L.  Autoři uvádějí, že molekuly PNA s vyšší kinetickou energií při vyšší 

teplotě mohly snadněji uniknout z povrchu CS-ACF do vodného roztoku. 

 

Obr. 2 Vliv teploty na adsorpci PNA (V= 100 ml, C0 = 200 mg/L; pH roztoku = 7,6; CS-ACF 

dávky = 0,10 až 1,0 g/L; T0 = 298 K, rychlost míchání = 150 otáček za minutu; kontaktní 

doba = 48 h) (Li a kol., 2009b). 

 

Shi a kol. (2013) popsali termodynamiku a kinetiku adsorpce sójových oligosacharidů na 

aktivním uhlí ze sójové melasy, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě sójového 

proteinového koncentrátu.  Oligosacharidy mají využití v potravinářství a zdravotnictví. 

Extrakce sójových oligosacharidů ze sójové melasy může být podle autorů výhodnější 

z ekonomického hlediska. Autoři vypočítali u všech zkoumaných oligosacharidů (daidzin, 

genistin, 6“-O-malonyldaidzin a 6“-O-malonylgenistin) hodnoty ΔH
o
, ΔS

o
 a ΔG

o
.  

Zjistili negativní hodnoty ΔG
o
 a pozitivních hodnoty ΔH

o
 adsorpce pro všechny čtyři 

oligosacharidy. Popisují, že adsorpce probíhá v přírodě spontánně a endotermicky. Autoři 

očekávali, že samotný adsorpční proces bude exotermického charakteru z důvodu uvolnění 

tepla při tvorbě vazby mezi adsorbátem a adsorbentem. Autoři zjistili, že proces adsorpce je 

řízen především difúzí, kdy platí, že rychlost difúze se zvyšuje při vyšších teplotách, proto je 

proces endotermický. 

 

Liu a kol. (2013) popsali termodynamiku adsorpce tří zástupců NOM – kyseliny salicylové 

(SA), kyseliny ftalové (PA) a katecholu (CA) na vícevrstevné uhlíkaté nanotrubici 

(MWCNTs) a práškovém aktivním uhlí (PAC). Zjistili, že teplota může ovlivnit adsorpci 

NOM změnou Brownova pohybu adsorbátu a změnou viskozity vodného roztoku. Vypočítali 

standardní ΔG
0
, ΔH

0
 a ΔS

0
 v různých zatíženích na pevné fázi za účelem získání informací o 
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adsorpci. Ve své studii uvádějí, že s nárůstem teploty klesá adsorpce SA a PA na PAC i 

MWCNTs (viz. Obr. 3). Jedná se o exotermní proces. Exotermní reakci potvrzují i negativní 

hodnoty ΔH
0
 pro adsorpci SA a PA na PAC a MWCNTs v rozsahu testovaného zatížení. 

Naopak s nárůstem teploty roste adsorpce CA na PAC i MWCNTs (viz. Obr. 3). Jedná se o 

endotermní proces. Endotermní reakci potvrzují i pozitivní hodnoty ΔH
0
 pro adsorpci CA na 

PAC a MWCNTs v rozsahu testovaného zatížení.  

 

Obr. 3 Adsorpční izotermy SA (a), PA (b) a CA (c) na PAC a MWCNTs při 298 K, 308 K a 

318 K (Liu a kol., 2013). 

 

Terzyk a kol. (2003) studovali vztah mezi složením povrchové uhlíkové vrstvy a fyzikálně-

chemickými vlastnostmi při adsorpci paracetamolu za různých teplot a hodnot pH. Pro 

výzkum použili komerčně vyráběné aktivní uhlí  D43/1, které bylo chemicky upraveno HNO3 

(D43/1- HNO3), H2SO4 (D43/1–H2SO4), NH3 (D43/1– NH3) a Cu
2+

 (D43/1–O–Cu
2+)

 a 

paracetamol s obsahem čisté sloučeniny 99%. Autoři zjistili zvýšení rychlosti adsorpce s 

nárůstem teploty, a to v důsledku zvýšení hodnoty efektivních difúzních koeficientů.  
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Ravi a kol. (1998) se věnovali adsorpci fenolu, o-, m-, p-kresolu a benzylalkoholu na 

aktivním uhlí ve vodném roztoku při teplotě 278, 298 a 323 K. Autoři se domnívají, že 

závislost adsorpce na teplotě roztoku ovlivňuje teplota tání jednotlivých adsorbátů.  

Bylo zjištěno, že např. účinnost adsorpce fenolu se zvýšila v rozmezí teplot 298 – 323 K 

(teplota tání 313 - 315 K), zatímco rozmezí teplot 278 – 298 K ukazuje pokles účinnosti 

adsorpce. Stejný jev byl pozorován i u ostatních adsorbátů. Autoři vysvětlují, že dochází 

k tavení adsorbátu a tím k efektivnějšímu sbalování molekul fenolu v pórech aktivního uhlí. 

Chiu a kol. (1974) vysvětluje ve své studii tento efekt jako „under water melting“ (UWM 

efekt) – pokud teplota roztoku překročí teplotu tání adsorbátu, dochází k tavení adsorbátu 

v roztoku.    

 

 

Obr. 4 Rovnovážné izotermy pro adsorpci akrylonitrilu na aktivním uhlí při teplototě 303 K, 

313 K, 323 K a 333 K (Kumar a kol., 2008). 

 

Kumar a kol. (2008) se zabývali termodynamikou a kinetikou odstranění akrylonitrilu 

adsorpcí na komerčně vyráběném aktivním uhlí. Autoři spočítali hodnotu ∆H° pro PAC a 

GAC. Zjistili, že výsledná hodnota ∆H° u obou druhů aktivního uhlí byla menší než nula a 

jednalo se tedy o exotermní reakci. To potvrzuje i Obr. 4, ve kterém autoři znázorňují 

adsorpci akrylonitrilu na aktivní uhlí při různých teplotách 303 K, 313 K, 323 K a 333 K. 

Zjistili, že adsorpce akrylonitrilu na aktivním uhlí klesá s nárůstem teploty. 
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Thawatchai a kol. (2016) popsali termodynamiku adsorpce Rhodaminu B (RhB) na aktivním 

uhlí získaném z uhlíkatých usazenin po zplyňování biomasy. Zjistili, že adsorpční kapacita 

použitého adsorbentu s nárůstem teploty mírně klesá. Při zvýšení teploty z 25 na 60 °C při 

konstantní počáteční koncentraci 22 mg/L se snížilo množství adsorbovaného RhB z 210,2 na 

196,4 mg/g. Z poklesu adsorbovaného množství se zvýšením teploty roztoku tedy vyplývá, že 

adsorpce RhB na daném druhu aktivního uhlí je procesem exotermickým (Obr. 5) 

.  

Obr. 5 Vliv teploty na účinnost adsorpce RhB na aktivním uhlí (Thawatchai a kol., 2016). 

 

Chang a kol. (2015) se zabývali vlivem teploty na adsorpci tetramethylamoniumhydroxidu 

(TMAH) na třech druzích adsorbentů - oxidu grafenu (GO), zeolitu – Y – sodném (NaY) a 

granulovaném aktivním uhlím (GAC).  Výsledky studie ukázaly, že adsorpce na GO a GAC 

je exotermická a na NaY má naopak povahu reakce endotermní. Proto probíhá adsorpce 

TMAH na GO a GAC lépe se snižující se teplotou roztoku, a adsorpce na NaY naopak lépe se 

zvyšující se teplotou roztoku. Na Obr. 6 jsou znázorněny vlivy doby kontaktu (t) a teploty 

roztoku (T) na adsorpci TMAH na adsorbenty s C0 50 a 200 mg/L 
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Obr. 6 Vlivy doby kontaktu a teploty roztoku na adsorpci TMAH na adsorbenty s C0 50 mg/L 

a 200 mg/L: (a) 5 ° C, (b) 25 ° C, a (c) 45 ° C (Chang a kol., 2015). 

 

Agarwal a kol. (2013) se věnovali kompetiční adsorpci fenolu a kyanidu na granulovaném 

aktivním uhlí (GAC). Hodnotili vliv hodnoty pH, teploty, dávky adsorbentu a dobu kontaktu 

na účinnost adsorpce. Bylo zjištěno, že účinnost adsorpce kyanidu se s rostoucí teplotou (z 20 

°C na 40 °C) zvyšuje. Na druhé straně míra adsorpce fenolu na GAC  s rostoucí teplotou 

klesá. To by mohlo být způsobeno zvýšenou tendencí fenolu k desorpci při zvýšené teplotě 

vyplývající z oslabení adsorpčních sil mezi aktivními místy adsorbentu a adsorbátu (Saltali a 

kol., 2007).  

 

  

C0 = 50 mg/L C0 = 200 mg/L 
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Scheufele a kol. (2016) zkoumali termodynamiku adsorpce barviva RB5G na biomase 

vylisované cukrové třtiny. Termodynamické parametry adsorpce byly hodnoceny z dat 

rovnovážné adsorpce při teplotách v rozmezí 30 – 60 °C, s cílem zjistit vliv teploty na 

adsorpci (viz Obr. 7).  Zjistili silnou závislost adsorpční kapacity adsorbentu  na teplotě. Při 

vyšších teplotách je upřednostňována vícevrstevná adsorpce. Z tohoto důvodu je při zvýšení 

teploty roztoku  účinnost adsorpce vyšší. 

 

Obr. 7 Rovnovážné experimentální data adsorpce RB5G barviva na biomasu vylisované 

cukrové třtiny zobrazené pomocí BET izotermy v teplotním rozmezí od 30 do 60 °C 

(Experimentální podmínky: počáteční pH 2, granulometrické směs, teplota sušení 30 °C), 

(Scheufele a kol., 2016). 

 

Isah a kol. (2015) se věnovali termodynamice adsorpce barviva RB19 (Reactive Blue) z 

vodného roztoku na kokosové skořápky na bázi aktivního uhlí produkovaného jako 

zemědělský odpad.  Vliv teploty a doby kontaktu na adsorpci barviva RB19 na CSAC byl 

zkoumán souběžně pro různé rozsahy teplot (301,15 - 353,15 K) a doby kontaktu (10 - 50 

min) při přirozeném pH 6,20 (Obr. 8). Zjistili, že míra adsorpce barviva RB19 roste s časem a 

teplotou. To ukazuje, že proces je v přírodě endotermický.  
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Obr. 8 Vliv teploty a doby kontaktu na účinnost adsorpce RB19 na CSAC (dávka adsorbentu 

= 1,0 g/L, koncentrace barviva = 50 mg/L, a přirozené pH roztoku barviva RB19 = 6,20), 

(Isah a kol., 2015). 

 

Senthilkumaar a kol. (2006) zkoumali adsorpci barviva genciánové violeti na aktivním uhlí 

(aktivované kyselinou fosforečnou - PAAC a kyselinou sírovou - SAAC) připraveném ze 

samčích květů kokosové palmy. Ve studii zkoumali vliv teploty na rychlost adsorpce. 

Experimenty byly provedeny při několika teplotách v rozmezí od 28 °C do 48 °C a bylo 

zjištěno, že s rostoucí teplotou se míra adsorpce genciánové violeti na oba adsorbenty zvyšuje. 

V případě PAAC, resp. SAAC vzrostla účinnost adsorpce při hodnotě pH = 6 a C0 = 40 mg/L 

z 19,8 % na 96,80 %, resp. z 7,02 % na 48,83 % . To znamená, že proces adsorpce genciánové 

violeti je endotermický (Obr. 9). 

 

Kuo a kol. (2009) studovali kinetické a termodynamické parametry adsorpce barviv DY86 

(Direct Yellow 86) a DR224 (Direct Red 224) na uhlíkové nanotrubici (CNTs). Autoři studie 

spočítali hodnoty ΔG° (od -26,5 do -33,98 kJ/mol), ΔH°
 
(13,69 kJ/mol) a ΔS° (139,51 J/mol 

K). Ve studii uvádějí, že pozitivní hodnoty ΔH
o
 dokazují endotermní charakter adsorpce 

barviv na CNTs, a tedy s narůstající teplotou dochází k nárůstu účinnosti adsorpce. Na 

základě hodnot ΔH
o
 a ΔG° autoři uvádějí, že se jedná o fyzikální adsorpci. 
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Obr. 9 Vliv teploty na odstranění barviva. PAAC podmínky: teplota = (○) 28 °C; (▵) 33 °C; 

(□) 38 °C; (▽) 43 °C; (☆) 48 °C; koncentrace CV = 40 mg/L; počáteční hodnota pH V 

roztoku = 6,04; dávka adsorbentu = 100 mg/50 ml; velikost částic adsorbentu = 0,150 - 0,250 

mm. SAAC podmínky: teplota = (●) 28 °C; (▴) 33 °C; (■) 38 °C; (▾) 43 °C; (★) 48 °C; dávka 

adsorbentu = 25 mg/50 ml; počáteční hodnota pH V roztoku = 6,04; velikost částic adsorbentu 

= 0,150 - 0,250 mm (Senthilkumaar a kol., 2006). 

 

Tab. 2 Termodynamické parametry pro CR adsorpci na ASAC (Abbas a Trari, 2015). 

(K) 1/T (K−1) (qe/Ce) = f(Ce) K Ln K ΔH° (kJ mol−1) ΔS° (J K−1 mol) ΔG° (J mol−1) 

293 0.003413 R2: 0.997 0.2326 −1.458 

10.79254 24.759 

−3538.15 

308 0.003247 R2: 0.997 0.2924 −1.229 −3166.76 

318 0.003145 R2: 0.994 0.3317 −1.104 −2919.18 

328 0.003049 R2: 0.996 0.3733 −0.985 −2671.58 
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Abbas a Trari (2015) se zabývali vlivem teploty roztoku na odstraňování barviva Congo Red 

(CR) pomocí adsorpce na aktivním uhlí vyrobeného z meruňkových skořápek (ASAC). 

Zjistili, že se zvyšující se teplotou adsorpční kapacita ASAC klesá (Obr. 10). S nárůstem 

teploty v rozmezí 295 až 323 K se množství sorbovaného CR snížilo z 21,64 na 7,33 mg/g. 

Pokles účinnosti adsorpce CR s rostoucí teplotou potvrzují i hodnoty ∆G°, které se postupně 

snižují s klesající teplotou roztoku.   

 

Obr. 10 Vliv teploty na adsorpci CR na ASAC (C0: 100 mg L
−1

, pH: 13, dávka adsorbentu  

1 g L
−1

, velikost částic: [315–800] μm, rychlost míchání: 300 rpm, doba kontaktu: 40 min) 

(Abbas a Trari, 2015).  

 

Gupta (2015) zkoumal současné odstranění Cr (IV) a fenolu pomocí adsorpce na odpadní 

biomasu čaje. Vliv teploty pro současné odstraňování Cr (VI) a fenolu byl zkoumán v rozpětí 

od 20 do 50 °C. Účinnost adsorpce fenolu klesala s rostoucí teplotou (na rozdíl od adsorpce 

Cr). Důvodem mohla být probíhající desorpce fenolu při vyšší teplotě, která byla způsobena 

oslabením adsorpčních sil mezi aktivními centry na povrchu adsorbentu a adsorbátem. 

(Agarwal a kol., 2013). Z tohoto důvodu se adsorbované množství Cr (VI) s rostoucí teplotou 

zvyšovalo a míra adsorpce fenolu naopak klesala. 
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Z uvedených studií vyplývá, že teplota ovlivňuje adsorpci organických látek na 

aktivním uhlí. Autoři většiny studií spočítali hodnoty ΔH
o
, ΔS

o
 a ΔG

o
, na základě kterých 

rozhodli o exotermním nebo endotermním charakteru adsorpce, spontánnosti a proveditelnosti 

adsorpce za daných teplot. Autoři uvádějí, že z vypočtených hodnot ΔH
o
, ΔS

o
 a ΔG

o 
lze určit, 

zda bude účinnost adsorpce organických látek s teplotou narůstat nebo klesat. Své výpočty 

často ověřili pokusy, které jejich tvrzení potvrdily. Někteří autoři ve svých studiích uvádějí, 

proč teplota ovlivňuje adsorpci: 

 U endotermických reakcí se rychlost difúze částic do pórů molekul adsorbátu zvyšuje 

se zvyšující se teplotou (Guo a kol., 2002; Shi a kol., 2013; Terzyk a kol., 2003). 

 Při zvýšení teploty dochází ke zvýšení chemických interakcí mezi molekulami 

funkčních skupin na povrchu adsorbentu a funkčními skupinami adsorbátu (Hall a 

kol., 1966; Marinovic a kol., 2005). 

 Molekuly některých organických látek mají při adsorpci za vyšších teplot vyšší 

kinetickou energii a snadno tak uniknou z povrchu aktivního uhlí zpět do vodného 

roztoku (Li a kol., 2009b). 

 Teplota ovlivňuje adsorpci NOM na aktivním uhlí změnou Brownova pohybu 

molekul adsorbátu a změnou viskozity vodného roztoku (Liu a kol., 2013). 

 Pokud se teplota roztoku při adsorpci organických látek na aktivním uhlí přiblíží 

k teplotě tání adsorbátu, dochází k tavení adsorbátu a tím efektivnějšímu balení 

molekul adsorbátu v pórech aktivního uhlí (Ravi a kol., 1998; Chiu a kol., 1974). 

 Adsorpci organických látek na aktivním uhlí exotermního charakteru ovlivňuje 

oslabení adsorpčních sil mezi aktivními místy adsorbentu a adsorbátu při narůstající 

teplotě (Saltali a kol., 2007; Gupta, 2015). 

 Některá barviva upřednostňují vícevrstevnou adsorpci při vyšších teplotách. Proto je 

adsorpce těchto látek účinnější za vyšších teplot (Scheufele a kol., 2016).  

 Jakým způsobem bude teplota ovlivňovat adsorpci organických látek, může ovlivnit i 

rozložení funkčních skupin na molekule adsorbátu (Li a kol., 2009a, Li a kol. 

2009b). 
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3 ZÁVĚR 

V bakalářské práci je uveden popis procesu adsorpce přírodních organických látek na 

aktivním uhlí a základní termodynamické vlastnosti adsorpce. Z literární rešerše vyplývá, že 

základními termodynamickými parametry, které rozhodují o průběhu a účinosti adsorpce jsou 

Gibbsova volná energie (∆G°), entalpie (∆H°) a entropie (∆S°). Aby proces adsorpce 

proběhl, musí být hodnota ∆G° menší než nula. Čím negativnějších hodnot ∆G° je dosaženo, 

tím energeticky výhodněji pak adsorpce probíhá. Parametr entalpie vypovídá o 

endotermickém nebo exotermickém charakteru adsorpce. Při negativní hodnotě ∆H° se jedná 

o exotermickou reakci a s nárůstem teploty se snižuje účinnost adsorpce přírodních 

organických látek. Pokud je hodnota ∆H° pozitivní, má proces povahu endotermní, a 

s nárůstem teploty roste účinnost adsorpce NOM. Změna entropie adsorpce je negativní (∆S° 

menší než nula), pokud dojde k navázání adsorbátu na povrch adsorbentu.  

Změnou teploty se mění vlastnosti vody jako rozpouštědla. Dojde ke změně 

Brownova pohybu molekul adsorbátu a změně viskozity vodného roztoku, což ovlivňuje 

účinnost adsorpce. Teplota ovlivňuje i rychlost difúze částic molekul adsorbátu do pórů 

adsorbentu. S teplotou roztoku narůsta i kinetická energie molekul některých přírodních 

organických látek, což může mít za následek snadnější odpoutání a únik molekul adsorbátu 

z aktivního uhlí. Zvýšená teplota podporuje chemické reakce mezi molekulami funkčních 

skupin na povrchu adsorbentu a adsorbátu. Teplota roztoku může být v některých případech 

blízká teplotě tání adsorbátu, poté dochází k tavení adsorbátu, efektivnějšímu balení molekul 

v pórech adsorbentu a zvýšení účinnosti adsorpce. V případě některých organických látek, 

může zapříčinit zvýšená teplota vícevrstevnou adsorpci, tím se zvýší účinnost adsorpce. Jak 

bude teplota ovlivňovat adsorpci, často ovlivní i rozložení funkčních skupin na molekule 

adsorbátu. 

Teplota při adsorpci je v souvislosti s úpravou vody důležitým faktorem. Existuje ale 

jen málo informací a prací, které se věnují vlivu teploty na adsorpci. Proto je potřeba provést 

další výzkum zaměřený na tento faktor. 

Informace získané na základě uvedené literární rešerše týkající se termodynamiky 

adsorpce přírodních organických látek na aktivním uhlí budou využity v následné diplomové 

práci. Tato práce se zaměří na ověření získaných poznatků a jejich využití při vlastním 

výzkumu vlivu teploty na adsorpci přírodních organických látek produkovaných 

fytoplanktonem v souvislosti s procesem úpravy pitné vody.  
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