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ABSTRAKT 
Předložená práce obsahuje literární rešerši k tématu rtuť a stanovení rtuti a jejich forem 

v systému přírodních vod. Stanovení je zaměřeno na použití in-situ vzorkovací techniky 
difúzního gradientu v tenkém filmu a na její vývoj. Jsou popsány stávající sorpční gely 
používané pro stanovení rtuti technikou DGT a to Duolite GT-73, Chelex-100, Spheron-Thiol. 
Tato práce rozšiřuje škálu těchto sorbentů o nově připravené sorpční gely, a to Iontosorb AV 
modifikovaný imidazolem nebo 6-merkaptopurinem a komerčně dostupnou látku oxid 
titaničitý. Je popsán způsob přípravy sorpčních gelů a jejich základních testů v modelových 
roztocích rtuti podle předepsaných kritérii DGT Research. Testována byla akumulace rtuti 
v závislosti na čase, základní test návratnosti rtuti a byla stanovena kapacita sorbentu. Všechny 
testované sorbenty splnily požadavky základních testů a odchylky u návratnosti rtuti se 
pohybovaly do 10 %. Zjištěná kapacita jednotlivých sorbetů se pohybovala od 6 do 1,5 µmol.l-1 
a klesala v pořadí Duolite GT-73 > ISAV-IM > Chelex-100 > Spheron-Thiol > TiO2 > ISAV-
MP. Sorpce rtuti jednotlivými sorbenty byla sledována v modelových roztocích za podmínek 
vyskytujících se v přírodních vodách. Bylo zjištěno, že iontová síla běžně se vyskytující 
v přírodních vodách, neovlivňuje stanovení rtuti u žádného ze studovaných sorbentů. 
Přítomnost chloridů značně ovlivňuje stanovení rtuti pomocí DGT s oxidem titaničitým, a 
proto tento sorbent není možno doporučit pro stanovení rtuti v mořských vodách. Ze závislosti 
akumulovaného množství rtuti na pH vyplývá, že všechny sorbenty je možno použít 
v přírodních vodách v rozpětí pH 4 - 8. Nejvíce je záchyt rtuti ovlivněn přítomností 
huminových kyselin, obzvláště u iontovýměnných sorbetů obsahujících jiné funkční skupiny 
než thiolové. Výjimku tvoří oxid titaničitý, u něhož dochází k fyzikální sorpci komplexů kovů 
s huminovými kyselinami. Kadmium a měď v modelových roztocích v molární rovnováze i 
nadbytku nejvíce ovlivnily sorpci rtuti na Chelex-100 a Spheron-Thiol. 

Po laboratorních testech byly jednotky DGT se studovanými sorbety použity ke stanovení 
rtuti v systému přírodních vod řek Jižní Moravy a to Svratky, Jihlavy a Svitavy. Koncentrace 
rtuti stanovená pomocí DGT jednotek s Duolite GT-73 byla srovnatelná s obsahem rozpuštěné 
rtuti v říční vodě stanovené přímo metodou AAS. 

O řád menší koncentrace rtuti oproti metodě AAS byly nalezeny pomocí DGT se sorbenty 
Spheron-Thiol a ISAV-MP. Tyto sorbenty váží zřejmě pouze rtuť v labilních komplexech. 
Toho je možné využít pro speciační analýzu, kdy jsou množství rtuti stanovené Spheron-
Thiolem nebo ISAV-MP odečteny od množství rtuti stanovené sorbentem Duolite GT-73. 
Výsledek udává množství rtuti vázané ve stabilních komplexech, například s huminovými 
kyselinami. Množství rtuti stanovené v ISAV-IM, Chelexu-100 a TiO2 je pravděpodobně podíl 
rtuti vázaný v komplexech ještě slaběji než její podíl stanovený sorbenty Spheron-Thiolem a 
ISAV-MP. 
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ABSTRACT 
The theoretical part of this doctoral thesis deals with determination of mercury and its 

species in aquatic systems. Special attention is paid to the use in situ sampling technique 
diffusive gradients in thin films technique (DGT) and its development. Current resin gels used 
for determination of mercury by DGT technique Duolite GT-73, Chelex-100 and Spheron-
Thiol are described. Moreover, new types of resin gels including Iontosorb AV modified by 
imidazole or 6-mercaptopurine and commercially available titanium dioxide. Preparations of 
resin gels and their basic tests in model solution according to DGT Research are described. 
Mercury accumulation in relation to time and basic recovery test were tested and capacity of 
resins was determined. All tested resins meet the requirements of basic DGT Research tests and 
relative standard deviations of mercury in recovery tests were lower than 10 %. The sorption 
capacity of resins varied from 1,5 to 6 µmol.l-1 and decreased in following order: Duolite GT-
73 > ISAV-IM > Chelex-100 > Spheron-Thiol > TiO2 > ISAV-MP. Mercury sorption on resins 
was investigated under conditions similar to those in natural waters. It was found that the ionic 
strength commonly occurring in natural waters does not affect the determination of mercury. 
The presence of chlorides significantly affects the determination of mercury using DGT with 
titanium dioxide and therefore this sorbent can not be recommended for the determination of 
mercury in sea waters. The accumulated amount of mercury, depending on the pH shows that 
all the sorbents can be used in natural waters with pH in the range form 4 to 8. Mercury 
sorption is most affected by the presence of humic acids, especially at ion-exchange resins 
containing other than thiol functional groups. The exception is titanium dioxide for which 
physical sorption of humic acid metal complexes is typical. Cadmium and copper in model 
solutions in the molar balance of the excess mostly influenced the sorption of mercury on 
Chelex-100 and Spheron-Thiol resins. 

After laboratory tests, the DGT units with studied sorbents were used for the determination 
of mercury in natural waters of South Moravia (Svratka, Jihlava and Svitava river). Mercury 
concentration determined using DGT units containing Duolite GT-73 resin was comparable to 
the total dissolved concentration of mercury in river water provided by direct determination 
using AAS technique. Order of magnitude smaller concentrations than the total dissolved 
mercury concentration were found using DGT containing Spheron-Thiol and ISAV-MP resins. 
These sorbents are probably able to capture only mercury present in the form of labile 
complexes. This can be used for speciation analysis if more DGT units with different resins are 
deployed together. Subtracting the measured DGT Spheron-Thiol or ISAV-MP concentrations 
from the DGT Duolite GT-73 concentration, information about the amount of mercury present 
in the form of stabile complexes can be obtained. The amount of mercury determined after 
application of DGT units containing ISAV-IM, Chelex 100 or TiO2 can probably represent the 
mercury fraction bound in even weaker complexes than fraction determined by Spheron-Thiol 
and ISAV-MP DGT. 
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1.  ÚVOD 
Rtuť je jedním z prvků, kterým je v posledních desetiletích věnována mimořádná pozornost. 

Sledování obsahu rtuti a jejich sloučenin, které jsou toxické, vedlo k vývoji nových 
analytických technik pro stanovení rtuti ve všech složkách životního prostředí. Metody pro 
stanovení rtuti musí být dostatečně citlivé, protože přirozené obsahy rtuti a jejich sloučenin 
jsou nízké, pohybují se v jednotkách µg.l-1 až ng.l-1. Při analýze tak nízkých koncentrací hrozí 
nebezpečí kontaminace, ale i ztráty analytu a to již při odběru vzorku. Při odběru, uchování a 
zpracování vzorku může také docházet ke změnám forem rtuti. Tyto problémy je možné vyřešit 
tzv. měřením in situ, které minimalizuje manipulaci se vzorkem a nedochází tak ke 
kontaminacím, ztrátám a změnám forem. V poslední době se pro in situ měření koncentrací 
kovů začala s výhodou používat technika difúzního gradientu v tenkém filmu (Diffusive 
Gradients in Thin films technique, DGT) 1. 

Technika DGT s polyakrylovým difúzním gelem a iontoměničem Chelex-100 v sorpčním 
gelu je dnes běžně používána pro in situ stanovení koncentrací kovů v přírodních vodách 2. 
Pomocí techniky DGT je možné měření více než 50-ti vybraných kovů 3. Stanovení rtuti DGT 
technikou s běžně používaným difúzním gelem však neposkytovalo správné výsledky. Vazba 
rtuti na polyakrylový difúzní gel znemožňuje jeho použití. Byl proto nahrazen gelem 
agarózovým. Iontoměnič Spheron-Thiol s thiolovými skupinami vykazoval vyšší afinitu ke 
rtuti než běžně používaný Chelex-100 a proto byl doporučen pro stanovení rozpustných forem 
rtuti v přírodních vodách a pórových vodách sedimentů 4. Iontoměnič Spheron-Thiol (Lachema 
Brno) již v současné době není komerčně dostupný. Proto je cílem disertační práce výběr a 
příprava nových iontoměničů a testování nových sorpčních gelů vhodných pro stanovení rtuti 
v přírodních vodách technikou DGT. Při přípravě nových iontoměničů bude použit Iontosorb 
AV firmy Iontosorb, jako výchozí matrice s vhodnými vlastnostmi, na který bude pomocí 
diazotační a kopulační reakce navázán 6-merkaptopurin respektive imidazol. Dále bude 
zkoumána možnost využití komerčně dostupných iontoměničů, které se nemusí upravovat před 
zakomponováním do gelu. Sorpční gely s obsahem výše zmíněných iontoměničů budou 
laboratorně testovány podle předpisů firmy DGT Research Ltd., zda splňují jejich předepsané 
normy a mohou být následně použity pro měření rtuti v přírodních vodách a sedimentech. 
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2. CÍL DIZERTA ČNÍ PRÁCE 
 

Cílem dizertační práce je rozvoj techniky DGT pro stanovení rtuti. 

 

Ke splnění cíle je potřeba: 

� Literární rešerši a prostudování relevantní literatury o iontoměničích (sorbentech) a 

návrhu jejich použití v technice DGT pro stanovené rtuti.  

� Připravit sorpční gely se všemi vybranými sorbenty pro použití v technice DGT. 

 

Dizertační práce je zaměřena na: 

� Vybrat komerční a připravit nové sorbenty pro stanoveni rtuti technikou DGT. 

� Připravit sorpční gely a jejich základní testy v technice DGT. 

� Otestovat faktory ovlivňující selektivitu sorpce rtuti na sorpční gely. 

� Otestovat sorpční gely v reálném systému přírodních vod. 

 

 

Dizertační práce je realizována ve spolupráci s Ing. O. Tokarem z firmy Iontosorb, jehož 

zkušenosti v oblasti sorbentů jsou využity ke konzultaci přípravy nových sorbentů a výsledků. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Rtuť 
Rtuť se v životním prostředí vyskytuje obecně ve třech základních skupenstvích a ve třech 

oxidačních formách. Elementární rtuť Hg0 je za normální teploty kapalinou s vysokým bodem 
varu a nízkým tlakem par. Další formou rtuti jsou anorganické sloučeniny s oxidačním číslem 
I+, jako je například kalomel Hg2Cl2, a oxidačním číslem II+, např. HgS nebo chlorokomplexy 
[Hg(Cl)]+, [Hg(Cl)3]

- a [Hg(Cl)4]
2-. Ekotoxikologicky významnou část rtuti v životním 

prostředí pak tvoří organicky vázaná rtuť, především komplexy s huminovými látkami a dále 
methylované formy jako methylrtuť CH3Hg, popř. dimethylrtuť (CH3)2Hg 5,6. 

3.2. Stanovení rtuti  
Nutnost monitorovat obsah rtuti a jejich sloučenin v životním prostředí vede k rozvoji 

nových analytických metod. Tyto metody jsou následně použity v environmentálních studiích a 
při studiu geochemického cyklu rtuti 7,8,9,10. Stanovení rtuti v životním prostředí není 
jednoduché, neboť se vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích. Ve vodním prostředí se tyto 
koncentrace pohybují v jednotkách µg.l-1 až ng.l-1. Ke stanovení takto nízkých koncentrací je 
nutné použít selektivní a citlivé metody, speciální zařízení 11,12 a vyloučit nebo alespoň omezit 
možné kontaminace a ztráty 13,14. 

3.2.1. Metody stanovení rtuti ve vodném prostředí 

Před stanovením rtuti v laboratoři příslušnou analytickou metodou, je nutné vzorek odebrat 
a případně konzervovat. Při těchto operacích může dojít ke ztrátě rtuti, změně její formy nebo 
kontaminaci vzorku. Ztráty rtuti při odběru a uchovávání vzorku způsobuje hlavně adsorpce 
rtuti na stěny vzorkovacích nádob, čemuž se dá zabránit přídavkem konzervačních činidel. 
Nejčastěji je používána kyselina dusičná 15,16 a kyselina chlorovodíková v kombinaci 
s dichromanem draselným 17,18. 

Odběr a chemická úprava pro stanovení forem rtuti se musí provádět s ohledem na jejich 
nestálost a zachování poměru ve vzorku. Výběr analytické metody pro stanovení rtuti tak závisí 
na její formě a obsahu ve vzorku 19,20,21. 

Nejčastěji se pro stanovení rtuti používá technika generování studených par rtuti (CV-cold 
vapor) v kombinaci s atomovou absorpční spektrometrií (CV-AAS) nebo atomovou 
fluorescenční spektrometrií (CV-AFS). Stanovení vyšších koncentrací (mg.l-1) je možné 
technikou plamenové atomové absorpční spektrometrie F-AAS. Jednoúčelový analyzátor rtuti 
AMA 254 (Advanced Mercury Analyser) umožňuje přímé stanovení rtuti v pevných, plynných 
a kapalných vzorcích bez potřeby předchozí chemické úpravy vzorku. Přístroj pracuje na 
principu techniky generování par kovové rtuti termooxidačním rozkladem vzorku s následným 
zachycením a obohacením na zlatém amalgamátoru. Metoda dosahuje mimořádně nízké meze 
detekce stanovení a nezávisí na matrici vzorku 22. 

Sloučeniny rtuti lze stanovovat i pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie a plynové 
chromatografie s detekcí pomocí CV-AFS. Pro stanovení specií rtuti v přírodní vodě byla 
použita i tandemová technika HPLC–UV–CV/HG–AFS. Použít lze i ICP-MS či ICP-OES, 
která však nedosahuje přijatelné citlivosti pro rtuť 23. Popis dalších tandemových technik je 
zobrazen v tabulce 1. 
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Tabulka 1. Kombinované techniky pro speciační analýzu rtuti a detekční limity. Převzato z 24. 

Detekční limit [ µµµµg.l-1] 
Formy rtuti Separace Detekce 

Hg (II) MeHg Me 2Hg 
Hg (II), MeHg GC ICP-MS 0,26 0,02 - 
Hg (II), MeHg GC MIP-AES 6,48 1,30 0,21 

Hg (II), MeHg HPLC CV-AFS 0,01 0,01 - 

Hg (II), MeHg HPLC ICP-MS 5,20 5,60 - 

Hg (II), MeHg HPLC CV-AAS 1,13 1,32 - 

 

3.3. Technika difúzního gradientu v tenkém filmu 
Technika difúzního gradientu v tenkém filmu (dále jen DGT) je in situ technika zaměřená na 

vzorkování kovů v přírodních vodních ekosystémech. Jejími autory jsou Hao Zhang a William 
Davison z univerzity v Lancastru (UK) 1. Výhodou této techniky je její finanční a technická 
nenáročnost. Dále pak výborné vlastnosti pro použití ve vodních ekosystémech, nízké riziko 
kontaminace, vysoká citlivost a spolehlivost. 

Vzorkovací jednotka DGT pro použití ve vodách má tvar pístu. Obrázek 1 znázorňuje 
uložení jednotlivých vrstev ve vzorkovací jednotce. Přímo na pístovou část vzorkovací 
jednotky se pokládá první vrstva polyakrylamidového gelu se zakotveným iontoměničem, tzv. 
sorpční gel. Ten je překryt vrstvou difúzního gelu (v případě rtuti agarózovým gelem), jehož 
tloušťka je přesně známá. Horní vrstvu tvoří membránový filtr o velikosti póru 0,45 µm, který 
zabraňuje mechanickému poškození vrstev gelu během expozice v reálném přírodním 
ekosystému. 

 

Obr. 1. Řez vzorkovací jednotkou DGT, uložení vrstev gelů a jejich tloušťky. Převzato a 
doplněno z 25. 

3.3.1. Princip techniky DGT 

Princip techniky DGT je založen na kinetické separaci kovů z roztoku a jejich navázání na 
specifické skupiny v sorpčním gelu. Difúzní vrstvou gelu (polyakrylamid, agaróza) uzavřeného 
ve vzorkovací jednotce (pistonu), po ponoření do měřeného roztoku, difundují chemické formy 
kovů k druhé vrstvě gelu, obsahujícího sorbent. Nejvíce užívaným sorbentem pro stanovení 
většiny kovů v této technice je Chelex-100, který obsahuje chelatační skupiny kyseliny 
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iminodioctové. Po průchodu kovů difúzní vrstvou, jsou tyto sorbovány na funkčních skupinách 
sorbentu do okamžiku nasycení jeho kapacity. Po expozici je sorpční gel eluován nejčastěji 
kyselinou dusičnou a množství chemických forem kovů je stanoveno některou z metod 
atomové spektrometrie. V sorpčním gelu se hromadí pouze ty chemické formy kovů, které 
projdou difúzní vrstvou a jsou schopny se na iontoměnič navázat, čehož je možno využít pro 
speciační analýzu 1.  

Pro výpočet koncentrace kovů v měřeném roztoku se používá rovnice 1: 

 

 
DtA

gM
CDGT

∆=  (1) 

 
kde M je množství kineticky labilních forem kovů navázaných v sorpčním gelu (g), ∆g je 
tloušťka difúzní vrstvy (cm), D je hodnota difúzního gradientu při teplotě měření (cm2.s-1), t je 
čas expozice pistonu v měřeném roztoku (s) a konečně A je plocha exponované části gelu (cm2) 

2,26. 

3.3.2. Difúzní gely v technice DGT 

Difúzní gel v technice DGT tvoří prostřední vrstvu ve vzorkovací jednotce pro DGT mezi 
sorpčním gelem a membránovým filtrem. Slouží jako transportní médium pro chemické formy 
kovů směrem k sorpčnímu gelu 1. Nejčastěji používaným difúzním gelem je polyakrylamidový 
hydrogel, ve specifických případech i difúzní gel z agarózy 4. 

3.3.2.1. Polyakrylamidový hydrogel (PAA) 

Tento hydrogel je běžně používaný k elektroforetickému dělení bílkovin. Obsahuje 95 % 
vody, a tudíž hodnoty difúzních koeficientů měřených chemických forem kovů jsou velmi 
podobné hodnotám ve vodě. Připravuje se polymerací monomerního akrylamidu a agarózového 
síťovadla, ke kterým se přidá TEMED (N,N,N‘,N‘ –  tetramethylethylendiamin) katalyzátor 
reakce a iniciátor polymerizace peroxodisíran amonný (NH4)2S2O8. Volné aminové skupiny v 
PAA gelu kovalentně váží rtuť a zabraňují tak volné difúzi gelem. Proto bylo pro stanovení 
rtuti technikou DGT navrženo a ověřeno použití agarózového difúzního gelu 4. 

3.3.2.2. Agarózový gel (AG) 

Agaróza je lineární polysacharid složený z opakujících se jednotek agarobiosy (propojená β-
D-galaktopyranosa a 3,6-anhydro-α-L-galaktopyranosa). Její rozpouštění v horké vodě je 
provázeno tvorbou dvojšroubovic, které se po ochlazení asociují do trojrozměrné sítě, 
propojené vodíkovými vazbami a hydrofobními interakcemi 27. 

3.3.3. Sorpční gely 

Jako sorpční gel se běžně používá polyakrylamidový hydrogel, ve kterém je imobilizován 
sorbent, který váže daný analyt. Nejčastěji jsou jako sorbenty využívány různé druhy 
iontoměničů. 
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3.4. Iontoměniče 

3.4.1. Charakteristika iontoměničů 

Iontoměniče jsou gelové disperzní systémy. Disperzním prostředím je vhodné 
nízkomolekulární rozpouštědlo (voda) a disperzní podíl tvoří polymerní skelet iontoměniče. 
Tento skelet může být jak povahy organické (měnič např. na bázi celulózy nebo styren-divinyl 
benzenového kopolymeru), tak anorganické (hlinitokřemičitan).  

Přítomnost funkčních skupin je hlavním znakem iontoměničů, který jej odlišuje od ostatních 
typů gelů. Vazba funkční skupiny (např. -SO3H, -COOH, -NH2, -NR2, -SH) může  být přímá 
nebo zprostředkovaná jinou skupinou. Funkční skupiny jsou hlavním dějištěm iontové výměny. 
Výměnné reakce, jak se tyto procesy označují, probíhají ekvivalentně v zájmu zachování 
elektroneutrality iontoměniče. Množství přijatých iontů iontoměničem je rovno množství iontů 
předaných iontoměničem do roztoku 28. 

3.4.2. Iontoměniče použité v technice DGT pro stanovení rtuti 

Hlavními kritérii při výběru vhodného iontoměniče jsou jeho selektivita, kapacita, vlivy 
iontové síly a konkurenčních ligandů. Déle je to funkčnost a stabilita při pH prostředí, v němž 
se iontoměnič používá.  

Tabulka 2 shrnuje doposud popsané užití sorbentů v technice DGT pro stanovení rtuti. 
V předposledním sloupci je uvedena velikost částic, která je důležitá pro přípravu sorpčního 
gelu o požadované tloušťce. 

Tabulka 2. Přehled použitých iontoměničů pro stanovení rtuti technikou DGT. 

Číslo Název sorbentu  Funkční  
skupina 

Velikost částic 
[µµµµm] 

Zdroj 

1. Chelex-100 -COOH 37-74 29 

2. Spheron-Thiol -SH 40-63 30 

3. Duolite GT-73 (drcený) -SH 60-123 31 

4. Iontosorb AV m. 6-merkaptopurinem -SH 50-80 32 

5. Iontosorb AV m. imidazolem >NH 50-80 32 

3.4.2.1. Chelex-100 

Chelex®-100 (Bio-Rad Laboratories 29) je chelatační iontoměnič, který je vysoce specifický 
pro sorpci mědi, železa a dalších těžkých kovů. Kromě Chelexu-100, určeného pro analytické 
využití, existují další modifikace pro biotechnologii, či technický Chelex-20 pro odstraňování 
těžkých kovů z odpadních vod. 

Strukturou je Chelex-100 styren-divinylbenzenový kopolymer, obsahující iminodiacetátové 
skupiny. Selektivita je závislá na pH, iontové síle a formě kovů (komplex, sůl kyseliny nebo 
zásady). Je stabilní v oblasti pH 2-14. S měnícím se pH se mění struktura Chelexu-100, což 
může ovlivňovat jeho sorpční vlastnosti. 

Chelex-100 je v technice DGT nejčastěji užívaným sorbentem pro stanovení většiny kovů. 
V porovnání se Spheron-Thiolem se ukázalo, že sorpce rtuti na karboxylové skupiny 
iontoměniče Chelex-100 v pórové vodě sedimentů je zhruba třikrát menší. Koncentrace rtuti 
změřená pomocí DGT se Spheron-Thiolem odpovídala celkové koncentraci rtuti měřené 
v pórové vodě přímo po centrifugaci. Užití Chelexu-100 v technice DGT pro stanovení rtuti v 
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přírodních ekosystémech, kde je většina rtuti vázaná s přírodními ligandy (např. s huminovými 
kyselinami), je nevyhovující 33. 

3.4.2.2. Spheron-Thiol 

Spheron je glykolmethakrylátový gel vhodný jako nosič komplexotvorných skupin. 
Přípravou tohoto gelu se zabývala brněnská firma Lachema v 70. a 80. letech minulého století. 
Výhodou gelů na bázi Spheronu, jako nosičů komplexotvorných skupin, je jejich hydrofilita, 
definovaná vysoká porozita, dostatečně velká šířka pórů, malé botnací efekty a vysoká 
hydrolytická stálost. Navázání dalších postranních řetězců s libovolnými funkčními skupinami, 
umožňuje vysoký počet hydroxylových skupin ve struktuře Spheronu. 

Přítomnost thiolové skupiny předurčuje Spheron–Thiol k selektivitě, zvláště ke kovům, jako 
jsou například Hg, Sb nebo Pd. Zásadní výhodou tohoto iontoměniče je výhradní vázání 
chemických forem kovů přes thiolové skupiny, díky tomu nedochází k neselektivní sorpci 30,34. 

Využitím Spheron-Thiolu pro stanovení rtuti technikou DGT se zabývali H. Dočekalová a P. 
Diviš 4. Porovnávali jej s dosud používaným Chelexem-100, kterým se stanovuje většina prvků 
technikou DGT. Spheron-Thiol na rozdíl od Chelexu-100 obsahuje ve své struktuře již výše 
zmiňované thiolové skupiny, které jsou velmi selektivní pro rtuť. Bohužel jeho výroba firmou 
Lachema a.s. byla zastavena a je tedy nutné hledat další sorbenty selektivní pro rtuť. 

3.4.2.3. Duolite GT-73 

Duolite GT-73 je chelatační ionex, který se používá k odstraňování rtuti ze znečištěných 
vod. Dále může být použit při zkoncentrování rtuti ve vzorku vody pro stanovení, nebo její 
odstranění, pokud je rušivým elementem při analýze. Jednoznačně nejvyšší selektivitu 
vykazuje ke rtuti. Klesající selektivita ostatních prvků sorbovatelných Duolite GT-73 klesá 
v následující řadě: Hg > Ag > Cu > Pb> Ni > Co > Fe > Ca > Na. Duolite GT-73 je stabilní ve 
většině rozpouštědel a jeho použití je možné v široké škále pH. Thiolová skupina na 
styrendivinyl-benzenovém skeletu předurčuje jeho selektivitu ke rtuti 31,35.  

Aplikací Duolitu GT-73 v technice DGT se zabývali P. Diviš a kol. 36. Dospěli k závěru, že 
fyzikální a chemické vlastnosti iontoměničů Duolitu GT-73 a Spheron-Thiolu jsou srovnatelné. 
Jediným problémem při aplikaci Duolite GT-73 v technice DGT je jeho velikost částic. Pro 
přípravu sorpčního gelu je nutné Duolite GT-73 nadrtit a sítováním oddělit použitelnou frakci 
iontoměniče, což sebou nese riziko kontaminace. 

3.4.2.4. Oxid titaničitý (TiO2) 

Oxid titaničitý se v přírodě vyskytuje ve třech modifikacích – rutil, anatáza a brookit. 
Nečastěji používaný je rutil v práškové formě (titanová běloba). Mezi významnější vlastnosti 
oxidu titaničitého patří schopnost rozkladu bojových otravných látek a fotokatalytická 
detoxikace 37. 

V práci 38 byl použit jako sorbent k zakoncentrování vybraných lanthanoidů pro jejich 
stanovení pomocí ICP-AES. Amorfní hydratovaná forma oxidu titaničitého byla ve studii 39 
použita k adsorpci kationtů MnII, FeIII , CuII a PbII, kdy adsorpční kapacita zvláště pro olovnatý 
kationt byla, oproti jiným zkoumaným formám oxidu titaničitého, výrazně vyšší. 

V technice DGT byl použit sorbent na bázi oxidu titaničitého MetSorbTM 40 v roce 2010 W. 
Bennettem a kol. 41. Tato práce se zabývala stanovením AsIII , AsV, SeIV a SeVI. 
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3.4.2.5. Iontosorb AV modifikovaný 6-merkaptopurinem 

Iontosorb AV je komerčně vyráběný sorbent pro náplň do kolon pro afinitní chromatrografii. 
Vyrábí se v různých velikostech částic od 30 do 500 µm. Jeho výhodou je možnost modifikace, 
například pomocí diazotačních a kopulačních reakcí, a tedy přípravy nových sorbentů. 
Strukturně je Iontosorb AV aminoaryl – β – ethylsulfonová skupina na flexibilním řetězci, 
který je označován jako makroporézní perlová celulóza (Perloza MT). 

Diazotace je reakce aromatických aminů s kyselinou dusitou v kyselém prostředí. Vznikají 
relativně stabilní arendiazoniové soli. Reakce probíhá selektivně i v přítomnosti řady 
substituentů na aromatickém jádře. 

Úspěšně modifikovaný Iontosorb (obr. 2) byl z hlediska obsahu funkčních skupin a 
možností využití v technice DGT popsán v 42. Produkt kopulace má tmavě oranžovou barvu. 
Kvalitativně, pomocí infračervené spektrofotometrie, bylo prokázáno, že se v produktu 
kopulace nacházejí thiolové skupiny, jejichž obsah byl stanoven jodometrickou titrací. 
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Obr. 2. Kopulační a diazotační reakce. Převzato a upraveno z 42,43. 

3.4.2.6. Iontosorb AV modifikovaný imidazolem 

Podobně jako v předchozí kapitole se postupovalo při modifikaci Iontosorbu AV pomocí 
imidazolu. Principiálně byla tato možnost popsána spolu s dalšími variantami v článku 44. 

Produkt kopulace měl tmavě červenou barvu. Nebyl charakterizován, ale ihned vyzkoušen 
v technice DGT pro stanovení rtuti v laboratorních podmínkách, kde splnil požadavky DGT 
Research Ltd. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Modifikace sorbentu Iontosorb AV 6 – merkaptopurinem (ISAV-MP) 

4.1.1. Diazotační reakce 

Iontosorb AV je uchováván v roztoku 20% etanolu, který zabraňuje jeho znehodnocení 
mikroorganismy. Bylo tedy nutné jej před samotnou diazotací odsát přes fritu S3 (velikost pórů 
15 - 40 µm) a propláchnout vodou. Ke 42 g takto upraveného Iontosorbu AV byl přidán vodný 
roztok kyseliny chlorovodíkové (2,32 ml 37% HCl a 28,23 ml vody). Poté bylo k této 
směsi přisypáno 300 ml ledové tříště za stálého míchání magnetickou mícháčkou. Nakonec byl 
najednou přilit roztok dusitanu sodného (0,9 g NaNO2 a 5,4 ml vody. Zkouška na papírek 
s kongočervení (důkaz přebytku kyseliny chlorovodíkové) a jodido-škrobový papírek (důkaz 
přebytku dusitanu sodného) byla v obou případech pozitivní, oba papírky zmodraly. Teplota 
byla udržována v rozmezí 0 – 5 °C. Po 60 minutách míchání byl produkt reakce (diazoniová 
sůl) důkladně odsát přes fritu a promyt vodou s ledovou tříští. 

4.1.2. Kopulační reakce 

K vodnému roztoku uhličitanu sodného (13 g Na2CO3 rozpuštěno ve 130 ml vody) bylo 
přidáno 1,8 g 6–merkaptopurinu, trocha ledové tříště a odsátý a promytý produkt diazotace. 
Směs byla za stálého míchání magnetickou míchačkou chlazena na teplotu 3 – 5 °C zhruba 
60 minut. Poté byla ponechána, za stálého míchání, volně temperovat na teplotu místnosti. 
Nakonec byl produkt odfiltrován přes fritu S3 a promýván vodou do neutrální reakce. Poté 
promyt 2 mol.l-1 kyselinou chlorovodíkovou a promýván opět vodou do neutrální reakce přímo 
na fritě. Produkt byl skladován ve 20% roztoku etanolu, stejně jako výchozí Iontosorb AV. 

4.1.3. Modifikace sorbentu Iontosorb AV imidazolem (ISAV-IM) 

Iontosorb AV modifikovaný imidazolem byl připravován stejným postupem jako Iontosorb 
AV modifikovaný 6-merkaptopurinem, tedy diazotací a kopulací, popsanými v kapitolách 4.1.1 
a 4.1.2. Změnou v postupu byla navážka imidazolu pro kopulační reakci, která byla 0,8 g. 

4.2. Příprava gelů 

4.2.1. Příprava agarózového difúzního gelu (AGA) 

Roztok agarózy byl připraven smícháním 1,5 g agarózy s 10 ml ultračisté vody 
v Erlenmayerově baňce. Tato směs byla poté zahřátá na vodní lázní s teplotou 80-90 °C do 
rozpuštění agarózy. Horký roztok byl pak nadávkován pipetou do předehřáté skleněné formy 
(dvě skla s distanční fólii širokou 0,5 mm, sevřena svorkami). Poté se forma ve vertikální 
poloze ponechala ochladit na teplotu místnosti, byla rozebrána a ze ztuhlého plátku agarózy 
byly pomocí plastového nože vykrájeny disky o průměru 2,5 cm. Tyto disky byly následně 
uchovány v plastové nádobce s ultračistou vodou v lednici (4 °C). 

4.2.2. Příprava sorpčních gelu s Chelexem-100 a Spheron-Thiolem 

Sorbenty Chelex-100 a Spheron-Thiol mají přesně definovanou velikost částic a jejich 
příprava se až na rozdílnou navážku neliší. Asi 0,4 g Chelexu-100 (resp. 0,25 g Spheron-
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Thiolu) bylo naváženo na analytických vahách do zkumavky. K sorbentu byly přidány 2 ml 
gelového roztoku (18,75 ml 40% akrylamidu, 7,5 ml agarózového síťovadla a 23,75 ml 
ultračisté vody), směs byla promíchána na orbitální třepačce a ponechána botnat 20 minut. Poté 
k ní byl přidán katalyzátor polymerace N,N,N‘,N‘ – tetramethylethylendiamin (TEMED, 6 µl) 
a iniciátor polymerace 10 % roztok peroxosíranu amonného (12 µl). Směs byla opět potřepána 
na orbitální třepačce a pipetou nadávkovaná do skleněné formy, kterou tvoří dvě skla 
s distanční fólii širokou 0,25 mm, sevřená svorkami. Forma byla umístěná v horizontální 
poloze do sušárny vytemperované na teplotu 42 °C na 45 minut. Poté byla forma vyjmuta, 
rozebrána a sorpční gel byl vložen do plastové nádobky s ultačistou vodou do lednice (4 °C).  

4.2.3. Příprava sorpčního gelu s Duolite GT-73 

Komerčně dostupný Duolite GT-73 je dodáván ve velikosti částic 0,5 – 0,7 mm. Gelový 
roztok obsahující částice tohoto rozměru není možno nadávkovat do běžně používaných 
skelněných forem s distanční fólií 0,25 mm. Proto bylo nutné Duolite GT-73 podrtit v třecí 
misce a přesítovat sítovacím zařízením na vhodnou velikost částic 60 – 123 µm. Před 
samotným drcením byl Duolite GT-73 (technický stupeň čistoty) přečištěn v kyselině 
chlorovodíkové o koncentraci 1 mol.l-1 po dobu 24 hodin. Příprava sorpčního gelu 
s přečištěným, podrceným a sítovaným Duolite GT-73 se shodovala s přípravou sorpčních gelů 
v kapitole 4.2.2. Navážka Duolite GT-73 byla 0,25 g. 

4.2.4. Příprava sorpčních gelu s ISAV-MP a ISAV-IM 

Při přípravě sorpčních gelů na bázi polyakrylamidu s novými sorbenty docházelo k tvorbě 
shluků a tvořil se nehomogenní gel. Místo polyakrylamidu byla proto jako nosič nově 
připravených sorbentů zvolena agaróza pro svou snadnější a méně nákladnou přípravu. 0,35 g 
sorbentu bylo naváženo do zkumavky, do níž byly přidány 3 ml teplého roztoku 2% agarózy. 
Směs byla rychle promíchána na orbitální třepačce a kopištěm (lepší homogenizace) a 
nadávkována pipetou mezi dvě horká skla oddělena distanční fólii (0,5 mm). Forma se nechala 
ochladit v horizontální poloze na laboratorní teplotu, byla rozebrána a z plátku gelu byla 
vykrájeny plastovým nožem disky o průměru 2,5 cm. Disky byly skladovány v lednici (4 °C) 
v plastové nádobce s ultračistou vodou. 

4.2.5. Příprava sorpčního gelu s oxidem titaničitým (TiO 2) 

Sorpční gel s oxidem titaničitým byl připraven v podstatě stejným způsobem jako gely 
v kapitole 4.2.2 až na jednu výjimku. Z důvodu lepší dispergace byl gelový roztok o objemu 
2 ml s 0,4 g oxidu titaničitého protřepán na orbitální třepačce a ponořen na 20 minut do 
ultrazvukové lázně. 

4.3. Ověření funkčnosti techniky DGT  

4.3.1. Stanovení obsahu rtuti v neexponovaných sorpčních gelech  

U všech připravených gelů byl změřen obsah rtuti, který byl použit jako tzv. blank, který byl 
odečítán od následně naměřených hodnot. Ze všech druhů připravených sorpčních gelů bylo 
odebráno 10 disků a obsah rtuti změřen na AMA-254. 
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4.3.2. Příprava jednotek DGT 

Před použitím byly všechny vzorkovací jednotky DGT (DGT Research Ltd.) přečištěny v 1 
mol.l-1 kyselině dusičné po dobu 24 hodin. Na vrchní válcovitou část jednotky byl položen disk 
sorpčního gelu o průměru 2,5 cm. Tato vrstva gelu byla překryta diskem agarózového 
difúzního gelu o průměru 2,5 cm. Nakonec byl na obě vrstvy gelů položen polyethersulfonový 
membránový filtr s póry o velikosti 0,45 µm. Všechny 3 vrstvy byly nakonec uzavřeny 
prstencovou části jednotky s expozičním okénkem. Přes otvory v širší, spodní části válcovité 
jednotky byl protažen silon, pomocí něhož se jednotka uvázala k držáku. 

4.3.3. Příprava modelového roztoku rtuti 

Modelový roztok rtuti byl připraven v 5-ti litrové skleněné kádince, do níž byly nality 4 litry 
ultračisté vody a rozpuštěno 3,4 g NaNO3, aby se nastavila iontová síla na velikost 0,01 mol.l -1 
(doporučení DGT Research Ltd.). Do roztoku pak bylo přidáno 200 µl standardu rtuti o 
koncentraci 1 mg.ml-1. Vznikl tak modelový roztok rtuti o přibližné koncentraci rtuti 50 µl.l.-1. 
pH roztoku bylo upraveno hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol.l-1 na hodnotu 6. Roztok 
byl poté ponechán přes noc za stálého míchání magnetickou míchačkou nastavenou na 
800 otáček/minutu, aby se v něm koncentrace rtuti ustálila. 

4.3.4. Základní test (test návratnosti) 

Z ustáleného roztoku rtuti bylo injekční stříkačkou odebráno 20 ml, přefiltrováno a změřena 
koncentrace rtuti na přístroji AMA 254.  

Do roztoku rtuti byly ponořeny 3 jednotky DGT, které byly silonem přichyceny ke stojanu. 
Po 3hodinách byly jednotky z roztoku vytaženy, rozebrány a množství rtuti v sorpčních gelech 
bylo změřeno přístrojem AMA 254. Odebrán, přefiltrován a změřen byl rovněž roztok. Po 
celou dobu pokusu bylo kontrolováno pH roztoku. 

4.3.5. Časová závislost sorpce rtuti v sorpčním gelu 

Tento test byl proveden podobně jako Základní test v kapitole 3.6.4. Rozdíl byl v použití 8 
jednotek DGT, z nichž dvě byly vytaženy po 2, 4, 6 a 8 hodinách expozice v modelovém 
roztoku rtuti. V sorpčních gelech a v roztoku byl poté změřen obsah rtuti přístrojem AMA 254. 

4.3.6. Stanovení kapacity disků sorpčních gelů pro rtu ť 

Ve 25 ml kádinkách byly připraveny roztoky rtuti o koncentracích 60, 80, 100, 125, 150, 
200, 250 a 300 mg.l-1 smícháním standardu rtuti s ultračistou vodou. pH v roztocích bylo 
upraveno na hodnotu 6. Roztoky byly proměřeny na atomovém absorpčním spektrometru 
SpectrAA 30. Poté byly do roztoků v Erlenmayerových baňkach vloženy disky sorpčních gelů, 
baňky byly uzavřeny a třepány na laboratorní třepačce. Po 8 hodinách byly disky sorpčních 
gelů vyjmuty a roztoky změřeny přístrojem SpectrAA 30. 

4.4. Vliv faktor ů ovlivňujících selektivitu sorpce rtuti na sorpční gely 

4.4.1. Vliv iontové síly 

Ve čtyřech modelových roztocích rtuti byla upravena velikost iontové síly na 0,0001; 0,001; 
0,01 a 0,1 mol.l-1 dusičnanem sodným. Do roztoků byly ponořeny vždy 3 jednotky DGT na 



 

 

 

 

16 

dobu 3 hodin. Po uplynutí této doby byly jednotky z roztoku vyjmuty a množství rtuti 
v sorpčním gelu bylo změřeno přístrojem AMA 254. 

4.4.2. Vliv chlorid ů 

Do čtyř modelových roztoku rtuti bylo přidáno tolik gramů chloridu draselného, aby 
vytvořil koncentrace 0,01; 0,05; 0,1 a 0,5 mol.l-1. Poté byly do roztoku ponořeny 3 jednotky 
DGT, které byly po třech hodinách vytaženy, rozebrány a množství rtuti v sorpční gelu bylo 
změřeno přístrojem AMA 254. 

4.4.3. Vliv pH 

V pěti modelových roztocích rtuti bylo pomocí roztoků kyseliny dusičné a hydroxidu 
sodného nastaveno pH na hodnoty 2, 4, 6, 8 a 10. V každém roztoku byly postupně 
exponovány všechny typy sorpčních gelů, každý ve třech jednotkách. Po tříhodinové expozici 
byly jednotky vytaženy, rozebrány a v sorpčním gelu byl změřen obsah rtuti. 

4.4.4. Vliv huminových kyselin 

Rozpuštěním 100 mg pevných huminových kyselin ve 100 ml odměrné baňce za přídavku 
2% hydroxidu sodného byl připraven jejich zásobní roztok. Z něj byla postupně odpipetována 
do modelových roztoků rtuti taková množství, aby v nich vytvořila koncentrace 0,01; 0,1; 1 a 
10 mg.l-1 huminových kyselin. Doba expozice jednotek DGT a vyhodnocení se shodovalo 
s kapitolou 3.4.3. 

4.4.5. Vliv konkuren čních kovů (Cd,Cu) 

Do modelových roztoků rtuti bylo přidáno tolik standardního roztoku kadmia a mědi, aby 
vytvořili společně se rtutí poměr Hg:Cd:Cu: 1:1:1 a 1:2:2 µmol. Následný postup expozice a 
vyhodnocení byl stejný jako v kapitole 3.4.3. 

4.5. Použití techniky DGT v přírodním prostředí 

4.5.1. Vzorkování 

Pro vzorkováni byly vytipovány tři lokality jihomoravských řek. Svratka v Nosislavi, 
Jihlava v Nových Bránicích a Svitava v Obřanech u Brna. 12 jednotek DGT (6 sorpčních gelů 
po dvou opakováních) bylo instalováno do vzorkovacích stanic. Po 3týdenní expozici byly 
jednotky vyjmuty, očištěny, převezeny do laboratoře, očištěny ultračistou vodou, rozebrány a 
v sorpčních gelech byl proměřen obsah rtuti přístrojem AMA 254. 

Na začátku i konci experimentu byla rovněž odebrána voda ze všech toků, jejíž část byla 
přefiltrována a konzervována kyselinou dusičnou Suprapur®. Ve všech vzorcích vody byla 
změřena koncentrace rtuti přístrojem AMA 254. Monitorována byla i teplota a pH na všech 
zkoumaných tocích. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1. Ověření funkčnosti techniky DGT 

5.1.1. Stanovení obsahu rtuti v neexponovaný sorpčních gelech 

Ve všech typech neexponovaných sorpčních gelů byl stanoven obsah rtuti z důvodu 
stanovení blanku (tabulka 3), který se dále odečítá od gelů exponovaných. Největší obsah rtuti 
se nacházel ve Spheron-Thiolu 1000 šarže 24. Hodnoty rtuti jsou vůči exponovaným gelům 
v této práci velmi nízké až zanedbatelné. 

 
Tabulka 3. Obsah rtuti v neexponovaných gelech. 
Sorbent ng Hg v disku 

Duolite GT-73 0,1411 ± 0,0144 
Chelex-100 0,1252 ± 0,0145 

Spheron-Thiol 0,5396 ± 0,0990 
ISAV-MP 0,1771 ± 0,0302 
ISAM-IM 0,2397 ± 0,0157 

TiO2 0,1219 ± 0,0183 

5.1.2. Základní test (test návratnosti) 

Prvním ze série ověřovacích testů funkčnosti techniky DGT byl test návratnosti. Množství 
rtuti M změřené přístrojem AMA 254 bylo přepočteno užitím difúzního koeficientu D z práce 4 
na koncentraci rtuti v roztoku. Tato koncentrace poté byla srovnána s koncentrací rtuti 
v přefiltrovaném vzorku roztoku (tabulka 4). Výsledné hodnoty odchylek ∆ nepřesáhly 10% 
hranici doporučovanou DGT Research 2 a splnily tak její kritéria. 

 
Tabulka 4. Obsah rtuti v neexponovaných gelech. 
Sorbent 

 
cAAS 

[µµµµg.l-1] 
cDGT 

[µµµµg.l-1] 
∆∆∆∆ 
[%] 

Duolite GT-73 23,1 23,3 0,9 
Chelex-100 17,9 18,1 1,1 

Spheron-Thiol 19,1 19,2 0,5 
ISAV-MP 32,6 31,9 2,0 
ISAM-IM 25,7 25,3 1,6 

TiO2 18,1 17,8 1,8 

5.1.3. Časová závislost sorpce rtuti v sorpčním gelu 

V testu časové závislosti sorpce rtuti v sorpčním gelu, doporučeném předpisy DGT 
Research 2, bylo porovnáváno zachycené množství rtuti M jednotkou DGT s teoretickým 
množstvím rtuti v roztoku. Sorpční gely lineárně akumulovaly rtuť v závislosti na čase a 
měřené množství akumulované rtuti v sorpčních gelech odpovídalo vypočtenému teoretickému 
množství z rovnice (1). 
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5.1.4. Stanovení teoretické kapacity disků sorpčních gelů pro rtu ť 

Z hlediska nejvyšší teoretické sorpční kapacity pro rtuť je nejvhodnější Duolite GT-73 (graf 
1) s hodnotou téměř 6 µmol.disk-1. Poté, jak je patrné z grafů 2 - 6, kapacita sorbentů klesá 
v pořadí: ISAV-IM > Chelex-100 > Spheron-Thiol > TiO2 > ISAV-MP v rozmezí hodnot od 5 
do 1,5 µmol.disk-1. Vezmeme-li v úvahu expozici jednotek DGT v přírodní vodě s horní hranicí 
běžné pozaďové koncentrace rtuti 20 v desítkách ng.l-1, například 50 ng.l-1, dosáhne nasycení 
sorbentu v sorpčním disku při třicetidenní expozici přepočtením z rovnice (1) hodnoty 
0,29 µmol.disk-1, což je přibližně pětina sorpční kapacity sorbentu s nejmenší sorpční kapacitou 
ISAV-MP. V případě vyšších koncentrací rtuti v přírodních vodách je možné dobu expozice 
zkrátit. 
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Grafy 1-6. Závislost akumulovaného množství rtuti n (µmol) v disku se sorbenty na 
koncentraci rtuti v roztoku c (µmol.l-1). 
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5.2. Vliv faktor ů ovlivňujících selektivitu sorpce rtuti na sorpční gely 

5.2.1. Vliv iontové síly 

Vliv iontové síly na návratnost rtuti byl u všech testovaných sorbentů zanedbatelný. 
Návratnost rtuti se pohybovala až do velikosti iontové síly 0,02 mol.l-1 mezi 90 a 100% (graf 
7), což odpovídá maximální hodnotě v jejím rozsahu v povrchových vodách (0,002 -
 0,02 mol.l-1). 

Chybové úsečky nebyly pro lepší přehlednost grafu 7 zobrazeny. Průměrná odchylka 
stanovení byla 8,5 %. 
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Graf 7. Závislost sorpce rtuti na iontové síle vnějšího roztoku c (mol.l-1) pro sorbenty 
popsané v legendě vpravo. 

5.2.2. Vliv chlorid ů 

Chloridy přítomné v přírodních vodách mohou ovlivnit selektivitu sorpce rtuti technikou 
DGT. Nejvyšších hodnot dosahuje v mořské vodě, průměrně 19 g.l-1, přičemž povrchová voda 
obsahuje průměrně jednotky až desítky mg.l-1. Zvolené modelové koncentrace chloridů od 0,3 
do 18 g.l-1 pokrývají spektrum přírodních vod. 

U všech sorbentů, vyjma oxidu titaničitého, se návratnost rtuti pohybuje mezi 80 a 100% 
(graf 8). U oxidu titaničitého je už při koncentraci chloridů 0,3 g.l-1 návratnost rtuti 40 %, 
jelikož v roztoku stoupá podíl iontové rtuti, která je ve vodě velmi dobře rozpustná a tedy 
neschopná fyzikální sorpce. Při fyzikální sorpci dochází k vyvázání iontů i celých molekul 
vlivem fyzikálních sil. Tyto síly jsou podobné silám van der Waalsovým a jsou výrazně slabší 
než chemické vazby 45.  

Při dalším zvyšováni koncentrace chloridů, dochází u oxidu titaničitého k poklesu 
návratnosti rtuti pod 10 %. Lze tedy vyvodit závěr, že použití oxidu titaničitého je zcela 
vyloučené pro stanovení rtuti ve vodách mořských, minerálních a průmyslově znečištěných 
chloridy. 

Chybové úsečky nebyly pro lepší přehlednost grafu 8 zobrazeny. Průměrná odchylka 
stanovení byla 6,3 %. 
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Graf 8. Závislost sorpce rtuti na koncentraci chloridů cm (g.l-1) pro sorbenty popsané 
v legendě vpravo. 

5.2.3. Vliv pH 

Hodnoty pH čistých přírodních vod se podle 5 pohybují v rozpětí od 4,5 do 9,5. Existují však 
některé případy vod, kdy je voda kyselejší. Například voda z těžby hnědého uhlí nebo 
sulfidických rud a rašelinišť. I když by se v těchto extremně kyselých vodách s obsahem 
sloučenin síry a huminových kyselin (rašeliniště) stanovovala rtuť technikou DGT velmi 
obtížně, v laboratorních testech bylo pokryto prakticky celé rozpětí pH uvedených přírodních 
vod. 

Jediným sorbentem, který si udržel téměř 100% návratnost rtuti v celé škále pH modelových 
roztoků, byl Duolite GT-73. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, tento komerčně dostupný 
sorbent je primárně používán k odstraňování rtuti z vod, hlavně tedy odpadních, jejichž pH 
může nabývat různých hodnot. Optimální interval pH pro Chelex-100 je mezi hodnotami 6 a 8. 
Při vyšším pH dochází podle literatury 29 ke strukturním změnám funkčních skupin sorbentu.  

S menší návratnosti při pH nižším než 5 se setkali Zhang a Davison v práci 1 při studiu sorpce 
kadmia a zinku na Chelex-100. Spheron-Thiol prokázal při testech podobnou závislost sorpce 
rtuti na pH jako předchozí Chelex-100. I u něj se vlivem rostoucího pH mění struktura a 
dochází tak ke změnám sorpčních vlastností pro rtuť 34. Slovák a kol. v práci 30 popsali 
kvantitativní sorpci rtuti na Spheron-Thiol v přítomnosti kyseliny chlorovodíkové. Pro úpravu 
pH v tomto experimentu byla použita kyselina dusičná a mohlo tak dojít k oxidaci některých 
thiolových skupin. Kyselina chlorovodíková nebyla používaná z důvodu tvorby stabilních 
komplexů chloridových iontů se rtutí, což by narušilo návratnost rtuti u ostatních sorbentů. 
Nově připravené sorbenty Iontosorb AV modifikované 6-merkaptopurinem a imidazolem byly 
ve zkoumané škále pH poměrně stabilní. Ve srovnání s Duolite GT-73 sice nedosahovaly tak 
vyrovnané návratnosti rtuti, ale ta rovněž v celé škále neklesla pod 80 % jako tomu bylo u 
Chelexu-100 a Spheron-Thiolu. Lze tedy konstatovat, že z hlediska pH jsou oba nově 
připravené sorbenty použitelné ve většině přírodních vod. Sorpční gel s TiO2 vázal rtuť plně 
v rozmezí pH 4 - 8 a ani při vyšším pH návratnost rtuti neklesla pod 90 %. Při nižším pH 
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dochází k neutralizaci povrchového náboje a k překrytí aktivních míst na povrchu TiO2 což 
vede k celkovému snížení adsorpce podle literatury 38. 

 
Duolite GT-73

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10 12

pH

c D
G

T/c
A

A
S

Chelex-100

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10 12

pH

c D
G

T/c
A

A
S

 
 

Spheron-Thiol

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10 12

pH

c D
G

T/c
A

A
S

ISAV-MP

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 2 4 6 8 10 12

pH

c D
G

T/c
A

A
S

 
 

ISAV-IM

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10 12

pH

c D
G

T/c
A

A
S

TiO2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 2 4 6 8 10 12

pH

c D
G

T/c
A

A
S

 
Grafy 9-14. Závislost sorpce rtuti na hodnotě pH model. roztoku pro jednotlivé sorbenty. 

5.2.4. Vliv huminových kyselin 

Z hlediska schopnosti vázat rtuť ve formě stabilních komplexů s huminovými kyselinami lze 
sorbenty rozdělit do dvou skupin – sorbenty s thiolovými funkčními skupinami a ostatní 
sorbenty, Chelex-100 s iminodiacetátovými funkčními skupinami a ISAV-IM s imidazolovými 
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funkčními skupinami. Podobné vlastnosti jako sorbenty s thiolovými funkčními skupinami 
vykazoval i sorpční gel s TiO2. 

Návratnost rtuti při použití sorpčních gelů obsahujících thiolové funkční skupiny a 
sorpčního gelu s TiO2 se pohybovala v rozmezí kolem 80 % i v roztocích obsahujících 
0,1 mg.l-1 huminových kyselin. Při vyšších koncentracích huminových kyselin v roztoku 
návratnost postupně klesala až na hodnotu 40 %. Poněkud nižší návratnost vykazoval sorpční 
gel obsahující Spheron-Thiol, což bylo způsobeno patrně částečnou oxidací thiolových skupin, 
neboť jak již bylo zmíněno, tento sorbent byl vyráběn v průběhu 70. a 80. let minulého století. 
Schopnost sorpčních gelů vázat i část rtuti přítomné ve formě komplexu s huminovými 
kyselinami lze vysvětlit vysokými hodnotami konstant stability komplexů rtuti s thiolovými 
skupinami (literatura uvádí hodnoty v rozmezí 22,4 – 23,8) ve srovnání s konstantou stability 
rtuti s komplexy huminovými kyselinami, které se pohybují v rozmezí 18,4 – 21,1 46. U oxidu 
titaničitého, na rozdíl od ostatních sorbentů, dochází k fyzikální sorpci celých molekul 
huminových kyselin, ve kterých je vázána rtuť 45. 

Při použití sorpčních gelů se sorbenty Chelex-100 a ISAV-IM se návratnost rtuti 
pohybovala kolem 50 % již při koncentracích huminových kyselin v roztoku 0,01 a 0,1 mg.l-1, 
s rostoucí koncentrací huminových kyselin v roztoku pak návratnost klesala až k hodnotám 
kolem 10 %. Konstanty stability rtuti s iminodiacetátovými a imidazolovými skupinami jsou 
nižší (6,1 a 2,5) než konstanty stability rtuti s huminovými kyselinami. Sorpční gely 
s Chelexem-100 a s ISAV-IM tedy nedokáží vázat rtuť přítomnou v stabilních komplexech 
s huminovými kyselinami. Současnou aplikaci vzorkovacích jednotek obsahující rozdílné 
sorpční gely v přírodních vodách lze využít pro speciační/frakcionační analýzu a rozlišit od 
sebe rtuť anorganickou či vázanou v kineticky labilních komplexech 
s anorganickými/organickými ligandy od rtuti vázané ve stabilních komplexech 33. Chybové 
úsečky nebyly pro lepší přehlednost grafu 15 zobrazeny. Průměrná odchylka stanovení byla 
7,2 %. 
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Graf 15. Závislost sorpce rtuti na koncentraci huminových kyselin cm (mg.l-1) pro jednotlivé 
sorbenty popsané v legendě vpravo. 
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5.2.5. Vliv konkuren čních kovů (Cd,Cu) 

Posledním laboratorním testem při porovnávání sorpčních gelů v technice DGT byla 
přítomnost konkurenčních kovů v modelovém roztoku společně se rtutí. Zvolena byla měď a 
kadmium, kvůli svým podobným vlastnostem rtuti a konstantám stability.  

Při rovnoměrném molárním zastoupení rtuti, kadmia a mědi (graf 16) vykazovala většina 
sorbentů, kromě Chelexu-100 a Spheron-Thiolu téměř 100% návratnost. Spheron-Thiol, který 
stejně jako Duolite GT-73 obsahuje thiolové funkční, skupiny má jinou strukturu, na níž jsou 
tyto skupiny navázány, což může ovlivnit jím navázané množství rtuti. Zároveň je zde 
možnost, že část funkčních skupin sorbentu Spheron-Thiol, mohlo kvůli dlouhodobému 
skladování zoxidovat 47. U Chelexu-100 je možné tento pokles vysvětlit selektivitou jeho 
iminodiacetátových skupin. Tyto jsou schopné vázat rtuť, ale v přítomnosti měďnatých iontů 
v roztoku přednostně vážou měď 29. 

Při molárním poměru 1:2:2 Hg:Cd:Cu (graf 17) se návratnost rtuti u většiny sorbentů 
nepatrně snížila a pohybovala v rozmezí 78 – 95 %. U Spheron-Thiolu a zvláště pak Chelexu-
100 poklesla na 42 % respektive 16 %. 
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Graf 16. Přehled návratnosti rtuti v sorpční discích se sorbenty v modelových roztocích při 

vyrovnaném molárním poměru kovů. 
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Graf 17. Přehled návratnosti rtuti v sorpční discích se sorbenty v modelových roztocích při 

molárním nadbytku konkurenčních kovů. 
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5.3. Použití techniky DGT v reálném systému přírodních vod 
Pro výpočet koncentrace rtuti stanovené technikou DGT v přírodním prostředí vod a 

vyvození závěrů o jednotlivých druzích sorpčních gelů, je nutné sledovat několik faktorů. Dobu 
expozice, pH, teplotu vody v řece a průměrnou koncentraci rtuti na začátku a konci expozice. 

U každého vzorkovacího místa v kapitolách níže jsou uvedeny průměrné hodnoty pH a 
teploty, z níž je vypočten difúzní koeficient podle modifikované Stoke-Einsteinovy rovnice (2) 
z publikace 1. Difúzní koeficient rtuti při 25 °C v agarózovém gelu je brán z práce 
H. Dočekalové a kol. 4 a má hodnotu 8,97.10-6 cm2.s-1. 

Dále jsou uvedeny hodnoty dosazované do rovnice (6) pro přepočet množství rtuti, 
akumulované v sorpčním gelu, na její koncentraci v řece. Šířka difúzní vrstvy ∆g = 0,063 cm, 
doba expozice t = 1814400 s a plocha exponované části gelu A = 3,14 cm2. 
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5.3.1. Svratka u Nosislavi 

Vzorkování probíhalo po dobu tří týdnů v období 1. až 22. listopadu 2010 na vzorkovací 
stanici umístěné pod mostem, který je vzdáleny zhruba proti proudu 1,5 km od středu obce. 
Výsledné množství rtuti zachycené jednotkami DGT s různými sorbenty a přepočet na 
koncentraci rtuti v řece je uveden v tabulce 5. V řece Svratce byla průměrná koncentrace rtuti 
měřená metodou AAS (AMA 254) na začátku a konci expozice 0,400 ± 0,005 µg.l-1. Průměrné 
pH bylo 7,87. Průměrná teplota T = 10,4 °C, na níž se přepočetl difúzní koeficient pro rtuť 
pomocí rovnice (2) s výsledkem 5,82.10-6 cm2.s-1. 

 
Tabulka 5. Množství a vypočtená koncentrace rtuti v sorp. discích po expozici ve Svratce. 

Sorbent 
M 

[ng.disk-1] 
c 

[µg.l-1] 
Duolite GT-73 195,90 ± 18,95 0,372 ± 0,036 

Chelex-100 8,65 ± 1,18 0,016 ± 0,002 
Spheron-Thiol 24,05 ± 3,32 0,046 ± 0,006 

ISAV-MP 22,85 ± 2,03 0,043 ± 0,004 
ISAV-IM 16,50 ± 1,40 0,031 ± 0,003 

*TiO2 - - 
* Vzorkovací jednotky s oxidem titaničitým nebyly na konci expozice na vzorkovací stanici 

nalezeny. 

5.3.2. Jihlava u Nových Bránic 

Vzorkování probíhalo po dobu tří týdnů na vzorkovací stanici instalované pod mostem, 
který byl vzdálen zhruba 600 m po proudu od středu obce Nové Bránice. Vzorkovací stanice, 
počet pistonů a způsob instalace se prakticky nelišil od vzorkování na Svratce. Koncentrace 
rtuti změřená technikou AAS (AM 254) z odebraných vzorku vody před začátkem a po konci 
expozice byla 0,500 ± 0,018 µg.l-1. Průměrné pH bylo 7,93. Průměrná teplota T = 11,6 °C, na 
níž se přepočetl difúzní koeficient pro rtuť pomocí rovnice (2) s výsledkem 5,76.10-6 cm2.s-1. 
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Tabulka 6 zobrazuje množství rtuti stanovené v sorpčních discích s jednotlivými sorbenty a 
vypočtenou koncentraci rtuti v řece Jihlavě. 

 
Tabulka 6. Množství a vypočtená koncentrace rtuti v sorp. discích po expozici v Jihlavě. 

Sorbent 
M  

[ng.disk-1] 
c  

[µg.l-1] 
Duolite GT-73 285,81 ± 23,18 0,549 ± 0,045 

Chelex-100 3,29 ± 1,15 0,006 ± 0,002 

Spheron-Thiol 30,33 ± 2,43 0,058 ± 0,005 

ISAV-MP 19,70 ± 3,25 0,038 ± 0,006 

ISAV-IM 14,16 ± 3,19 0,027 ± 0,006 

TiO2 4,40 ± 0,54 0,008 ± 0,001 

 

5.3.3. Svitava v Obřanech 

Vzorkování trvalo tři týdny, ale na rozdíl od Svratky a Jihlavy zde nebyla vzorkovací 
stanice, pouze pahýl stromu, na který byly pomocí silonu navázány jednotky DGT. Vzorkovací 
místo se nacházelo kousek od železniční tratě v méně osídlené části Obřan. Koncentrace rtuti 
změřená technikou AAS (AM 254) z odebraných vzorku vody před začátkem a po konci 
expozice byla 0,400 ± 0,007 µg.l-1. Průměrné pH bylo 7,86. Průměrná teplota T = 9,7 °C, na 
níž se přepočetl difúzní koeficient pro rtuť pomocí rovnice (2) s výsledkem 5,69.10-6 cm2.s-1. 
Tabulka 7 zobrazuje množství rtuti stanovené v sorpčních discích s jednotlivými sorbenty a 
vypočtenou koncentraci rtuti v řece Svitavě. 

 
Tabulka 7. Množství a vypočtená koncentrace rtuti v sorp. discích po expozici ve Svitavě. 

Sorbent 
M  

[ng.disk-1] 
c  

[µg.l-1] 
Duolite GT-73 229,84 ± 21,82 0,447 ± 0,042 

Chelex-100 6,48 ± 0,88 0,013 ± 0,002 

Spheron-Thiol 21,52 ± 2,40 0,042 ± 0,005 

ISAV-MP 16,91 ± 1,13 0,033 ± 0,002 

ISAV-IM 12,12 ± 0,40 0,024 ± 0,001 

TiO2 4,21 ± 0,70 0,008 ± 0,001 

 

5.3.4. Shrnutí výsledků vzorkování rtuti v reálném systému přírodních vod 

Koncentrace rtuti naměřené technikou DGT se sorpčním gelem obsahujícím Duolite GT-73 
se velmi blížila celkové rozpuštěné koncentraci rtuti měřené technikou AAS. Podobných 
výsledků již dříve dosáhli autoři publikace 33, kteří použili sorpční gel se Spheron-Thiolem pro 
měření rtuti v pórových vodách sedimentů. Sorpční gel se Spheron-Thiolem byl použit i v této 
studii, měřené koncentrace DGT však byly v porovnání s celkovou rozpuštěnou koncentrací 
rtuti přibližně o jeden řád nižší. Zajímavé je srovnání výsledků získaných aplikací jednotek 
DGT se sorpčním gelem obsahujícím Duolite GT-73 a jednotek DGT obsahující sorpční gel 
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s ISAV-MP. Ačkoliv ISAV-MP obsahuje ve své struktuře také thiolové funkční skupiny jako 
Duolite GT-73, měřené koncentrace DGT jsou v porovnání s Duolite GT-73 výrazně nižší. 
Tento fakt lze vysvětlit nižší hustotou thiolových skupin v sorpčním gelu, která je dána 
rozdílnou strukturou sorbentů. Zatímco thiolové skupiny u sorbentu Duolite GT-73 jsou vázány 
přímo na styren-divinylbenzenové jádro, u ISAV-MP jsou vázány na delším bočním řetězci 
zakotveném na celulosovém nosiči. Tyto řetězce mohou v podmínkách reálného prostředí 
přírodních vod měnit svou strukturu a snižovat tak počet aktivních míst vhodných pro sorpci 
rtuti. 

Jak bylo popsáno u huminových kyselin, které nejvíce ovlivňují stanovení rtuti technikou 
DGT, jsou nízké hodnoty stanovení rtuti Chelexem-100 a ISAV-IM očekávané. Sorbenty 
zachycují pouze rtuť vázánou v labilních komplexech a odečtení jimi stanovené koncentrace 
rtuti od koncentrace rtuti stanovené Duolite GT-73 je možné dostat koncentraci rtuti vázané ve 
stabilních komplexech s huminovými kyselinami. Sorbent s oxidem titaničitým v reálném 
systému přírodních vod se nechová stejně jako v modelových roztocích rtuti. Hlavním 
důvodem je zřejmě vysoký obsah anorganických i organických látek, které se fyzikální sorpcí 
váží na jeho aktivní místa. Oxid titaničitý je z hlediska sorpce rtuti v reálném systému 
přírodních vod srovnatelný s návratnosti rtuti u Chelexu-100 a může byt tedy použit pro 
speciační analýzu forem rtuti. 
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6. SOUHRN (ZÁVĚR) 
Tato dizertační práce na téma ,,Vývoj techniky difúzního gradientu v tenkém filmu (DGT) 

pro stanovení rtuti ve vodných systémech“ rozvíjí techniku DGT z hlediska vhodných sorbentů 
pro stanovení rtuti. Zabývá se také srovnáním všech dosud použitých sorbentů pro rtuť a 
působením různých faktorů na techniku DGT pro stanovení rtuti. 

 
Rozvoj techniky DGT pro stanovení rtuti začal od roku 2001 na Fakultě chemické 

Vysokého učení technického v Brně. Od té doby bylo ke stanovení rtuti technikou DGT 
použito několik různých sorbentů. V předkládané práci jsou studovány všechny dosud použité 
komerční i nově připravené sorbenty, jsou uvedeny jejich vlastnosti a použití v reálném 
systému přírodních vod. Práce navazuje především na diplomové práce Romana Szkandery a 
Hany Finsterlové. 

 
Nejčastěji používanými sorbenty v technice DGT pro stanovení rtuti jsou Chelex-100, 

Spheron-Thiol a Duolite GT-73. Tato škála sorbentů byla v této práci rozšířená o komerčně 
dostupnou látku oxid titaničitý a modifikované sorbenty Iontosorb AV. Modifikace Iontosorbu 
AV byla prováděna diazotační a kopulační reakcí. Prvním produktem byl Iontosorb AV 
modifikovaný 6-merkaptopurinem, který ve své struktuře obsahuje thiolové skupiny, selektivní 
pro vazbu se rtuti. Tato látka je však poměrně drahá a proto byla provedena modifikace 
Iontosorbu AV s imidazolem, obsahujícím imidovou funkční skupinu, vhodnou pro záchyt 
rtuti. 

Pro stanovení rtuti technikou DGT bylo vybráno a testováno 6 sorbentů: Chelex-100, 
Spheron-Thiol, Duolite GT-73, Iontosorb AV modifikovaný 6-merkaptopurinem (ISAV-MP), 
Iontosorb AV modifikovaný imidazolem (ISAV-IM) a oxid titaničitý (TiO2). 

Před samotným testováním sorbentů, bylo nutné je zabudovat do vrstvy sorpčního gelu. 
Většina komerčně dostupných a v technice DGT použitých sorbentů (Chelex-100, Spheron-
Thiol a Duolite GT-73) se bez problémů zabuduje do polyakrylamidového gelu a vytvoří 
homogenní sorpční gel. Částice obou modifikovaných sorbentů Iontosorb ale při výrobě 
sorpčních gelů tvořily shluky. Z toho důvodu byl pro tyto sorbenty použit agarosový gel. 
Shluky při plnění formy pro přípravu gelu tvořil také oxid titaničitý. Řešením byla 
ultrazvukové lázeň, v níž došlo k dispergaci částic oxidu titaničitého v gelovém roztoku 
polyakrylamidu. 

V základním testu návratnosti rtuti v technice DGT splnily všechny sorbenty předpisy 
doporučené DGT Research, tedy odchylku návratnosti rtuti do 10 %. Při druhém testu lineární 
akumulace rtuti v závislosti na čase všechny sorbenty akumulovaly rtuť z modelového roztoku 
s odchylkami do 10 % od množství rtuti vypočteného z upravené rovnice pro výpočet 
koncentrace ve vnějším roztoku. Kapacita sorpčních gelů se všemi studovanými sorbenty je 
dostatečná pro dlouhodobou expozici v reálném systému přírodních vod a krátkodobou 
expozici v modelových roztocích s relativně vysokou koncentraci rtuti. 

Základními testy ověřené sorpční gely byly dále testovány na vliv iontové síly, chloridů, pH, 
huminových kyselin a přítomnost konkurenčních kovů. Iontová síla neměla praktický vliv na 
návratnost rtuti v technice DGT v rozsahu iontové síly přírodních vod. Vliv chloridů na 
všechny sorbenty byl zanedbatelný, vyjma oxidu titaničitého. Oxid titaničitý váže rtuť fyzikální 
sorpcí, oproti ostatním sorbentům, u nichž se uplatňuje sorpce chemická. Při vyšší koncentraci 
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chloridů je rtuť v iontové formě ve vodě dobře rozpustná a neschopná fyzikální sorpce. Proto 
nelze doporučit oxid titaničitý jako sorbent pro stanovení rtuti v technice DGT v mořské vodě. 
Návratnost rtuti měřená DGT jednotkami se sorpčním gelem obsahujícím Duolite GT-73 
nebyla ovlivněna hodnotou pH v celém sledovaném rozsahu. U modifikovaných sorbentů 
Iontosorb AV neklesla návratnost rtuti pod 80 % ani v kyselé a zásadité oblasti. Sorbenty 
Chelex-100 a Spheron-Thiol dosáhly návratnosti rtuti nad 95 % v rozmezí hodnot pH 6 – 8. 
Vlivem pH u nich dochází ke změnám struktur, což má za následek zmenšení počtu aktivních 
míst pro sorpci rtuti. Oxid titaničitý vykazoval vysokou návratnost v rozmezí pH 4 – 10. Při 
nižším pH u něj dochází k neutralizaci povrchového náboje a k překrytí aktivních míst. 

Huminové kyseliny ovlivňují stanovení rtuti technikou DGT tvorbou objemných stabilních 
komplexů, které omezují difúzi přes vrstvu difúzního gelu a vazbu na imobilizovaný sorbent 
v sorpčním gelu. Záchyt rtuti na sorbentu záleží na jeho funkčních skupinách a síle vazby rtuti 
na tyto skupiny, která je dána konstantami stability. Konstanta stability komplexu rtuti 
s thiolovou skupinou je ve srovnání s konstantou stability rtuti s komplexy huminových kyselin 
větší, tudíž některé labilní komplexy huminových kyselin se rtutí mohou rtuť uvolnit a ta se 
naváže na thiolovou skupinu sorbentu. Naproti tomu u oxidu titaničitého dochází k fyzikální 
sorpci celých molekul huminových kyselin, ve kterých je vázána rtuť, schopných difúze 
difúzním gelem. Oxid titaničitý tak vykazuje nejmenší ovlivnění přítomnými huminovými 
kyselinami. Druhou skupinu tvoří sorpční gely se sorbenty Chelex-100 a ISAV-IM 
obsahující iminodiacetátové respektive imidazolové funkční skupiny. Konstanty stabilit těchto 
funkčních skupin se rtutí jsou nižší než konstanty stability rtuti s huminovými kyselinami. 
Sorpční gely s Chelexem-100 a s ISAV-IM tedy nedokáží vázat rtuť přítomnou v stabilních 
komplexech s huminovými kyselinami. Současnou aplikaci vzorkovacích jednotek 
obsahujících rozdílné sorpční gely by bylo možno využít pro speciační/frakcionační analýzu a 
rozlišit tak od sebe rtuť anorganickou či vázanou v kineticky labilních komplexech 
s anorganickými/organickými ligandy od rtuti vázané ve stabilních komplexech. 

Přítomnost konkurenčních kovů v modelovém roztoku při vyrovnaném i dvojnásobném 
molárním množství měla největší vliv na Spheron-Thiol a Chelex-100. U Chelexu-100 lze 
tento jev vysvětlit stejnou selektivitou iminodiacetátových skupin pro měď i rtuť. 

Po provedení všech laboratorních experimentů charakterizujících jednotlivé sorbenty byly 
jednotky se všemi studovanými sorbenty použity k analýze reálného systému přírodních vod - 
řek Jižní Moravy. Jednalo se o řeku Svratku, Jihlavu a Svitavu. Koncentrace rtuti změřená 
pomocí DGT jednotek se sorpčním gelem Duolite GT-73 odpovídala celkové rozpuštěné 
koncentraci rtuti ve vodě přímo změřené metodou atomové absorpční spektrometrie. 
Koncentrace rtuti získaná pomocí sorbentů Spheron-Thiol a ISAV-MP odpovídala pouze 
desetině obsahu celkové rozpuštěné rtuti. Oba tyto sorbenty obsahují rovněž thiolové skupiny 
mají je však oproti Duolite GT-73 vázány na dlouhých řetězcích. Tyto řetězce mohou 
v podmínkách přírodních vod měnit svou strukturu a tím množství svých aktivních míst pro 
rtuť. Hodnoty získané DGT s oxidem titaničitým jsou na úrovni hodnot získaných  Chelexem-
100 a ISAV-IM. 

Tyto zajímavé výsledky nalezené při analýze přírodních vod otevírají cestu k dalšímu 
výzkumu vedoucímu k možnému použití kombinace DGT jednotek s různými sorbenty 
k frakcionační a speciační analýze rtuti v přírodních vodných systémech. 
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