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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu kovových iontů na mikroorganizaci 

huminových látek. Problematika byla v rámci BP zkoumána na vzorku fulvinové kyseliny, ze 

kterého byl připraven roztok o koncentraci 1 g/l. Roztok byl následně titrován roztoky 

mědnatých, vápenatých a hořečnatých iontů. Průběh titrací byl zkoumán metodami 

dynamického a elektroforetického rozptylu světla. 

Výsledky získané těmito metodami ukazují, že roztok fulvinové kyseliny je tvořen z největší 

části asociáty molekul spojených slabými nevazebnými interakcemi, které dle 

supramolekulární teorie fulvinové kyseliny tvoří ve vodném prostředí. Dále bylo dokázáno, že 

kovové ionty se na fulvinové kyseliny sorbují, což má za následek  postupný nárůst velikosti 

molekul. Nejvíce se pak sorbovala měď. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the study of influence of metal ions on microorganization 

of humic substances. This issue was studied on a sample od fulvic acid. Solution of 

cocentration 1 g/l was prepared from this sample. This solution was ten titrate with solutions 

of copper, calcium and magnesium ions. For this purpose, methods of dinamic and 

electrophoretic light scattering were used. 

The results obtained by these methods show that the solution of fulvic acid is the most made 

by associated molecules of fulvic acid. The size of molecules became larger and larger during 

titrations. Copper was sorpted the most. 
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1 ÚVOD  

Huminové látky jsou sloučeniny vzniklé degradací biologického materiálu. Přesný 

mechanismus jejich vzniku není doposud zcela objasněn přesto, že je zkoumán desítky let. 

Také struktura huminových látek není doteď zcela známa, protože se jedná o látky strukturně 

velmi složité a jejich struktura se navíc liší také podle způsobu izolace. Objasnění struktury 

huminových látek však hraje významnou roli v pochopení jejich možné reaktivity a fungování 

v přírodě vůbec. Je známo, že základem jejich struktury jsou aromatické cykly s převážně 

karboxylovými a fenolovými funkčními skupinami. Existují dvě základní teorie popisující 

jejich strukturu. Polymerní teorie předpokládá, že huminové látky jsou polymery s velikou 

molekulovou hmotností. Supramolekulární teorie naopak považuje huminové látky za malé 

molekuly různého původu, které samovolně vytvářejí supramolekulární konformace 

stabilizované pomocí slabých nevazebných interakcí.  

Obecně se huminové látky dělí na huminové kyseliny, fulvinové kyseliny a huminy. Všechny 

tyto frakce se od sebe liší svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, jako je rozpustnost, 

molekulová hmotnost, elementární složení nebo barva. Vyskytují se ve všech půdách, vodách 

a sedimentech ekosystému. Dnes jsou huminové látky předmětem intenzivního vědeckého 

výzkumu a to především díky širokému spektru jejich možného využití, které zahrnuje např. 

zemědělství, chovatelství, ochranu životního prostředí či medicínu. V ochraně životního 

prostředí se využívá především jejich schopnosti vázat těžké kovy.  

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se huminový látkami a prozkoumat vliv kovových 

iontů na mikroorganizaci fulvinových kyselin. Tento vliv byl zkoumán pomocí metody 

dynamického a elektroforetického rozptylu světla. Díky dynamickému rozptylu světla je 

možné pozorovat změny ve velikosti molekul fulvinových kyselin způsobené sorpcí 

kovových iontů. Elektroforetický rozptyl světla zase udává, jak je daný systém stabilní. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Huminové látky 

Huminové látky jsou přírodní organické sloučeniny vzniklé chemickými a biochemickými 

reakcemi, které doprovázejí rozklad organické hmoty (zbytků těl rostlin, živočichů apod.). Na 

jejich tvorbě se také svou syntetickou činností podílejí mikroorganismy. Představují největší 

zásobu organického uhlíku na Zemi. V přírodě se vyskytují zejména v rašelině, zeminách, 

hnědém uhlí nebo lignitu. Jsou také rozpuštěny ve vodách nebo uloženy v sedimentech moří 

a jezer. Huminové látky tedy určují kvalitu půd, vody a složení atmosféry díky schopnosti 

vázat uhlík v relativně stabilních sloučeninách. [1][2] 

2.2 Vznik huminových látek 

Původ huminových látek byl intenzivně zkoumán během minulého století, přesto ale dodnes 

není přesný mechanizmus jejich vzniku zcela objasněn. Existují však tři teorie, které vznik 

huminových látek popisují. Lignin-proteinová teorie považuje za hlavní zdroj HL rostlinný 

lignin, který je dále modifikován mikroorganismy (obrázek 1: cesta 4). Další teorií je 

polyfenolová teorie, která předpokládá, že prekurzory HL jsou polyfenoly a chinony vzniklé 

z ligninu (obrázek 1: cesta 3) nebo syntetickou činností mikroorganismů (obrázek 1: cesta 2). 

Poslední cesta, kterou se mohou HL tvořit, zahrnuje přeměnu rostlinných zbytků 

mikroorganismy na cukry a aminosloučeniny, které spolu následně kondenzují (obrázek 1: 

cesta 1). [1][3] 

Všechny čtyři možnosti vzniku HL patrně probíhají ve všech typech půd současně, ale ne ve 

stejné míře. Jedna z cest je obvykle více aktivní. Například ve vlhkých půdách bude hlavním 

prekurzorem HL lignin. Cesta, zahrnující syntézu polyfenolů mikroorganismy, bude zase 

převládat v lesních půdách. Je také velmi pravděpodobné, že se mechanismy mohou vzájemně 

prolínat. [1][3] 

 

Obrázek 1: Vznik huminových látek [3] 
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2.2.1 Lignin-proteinová teorie 

Řadu let panoval názor, že hlavním zdrojem HL v půdě je lignin. Podle této teorie je lignin 

neúplně rozložen půdními mikroorganismy a může podléhat řadě modifikací, jako je ztráta 

methoxylové funkční skupiny (OCH3), vznik o-hydroxyphenolů a oxidace terminálních 

alifatických řetězců na karboxylové skupiny (COOH).  Konkrétně o-hydroxyfenoly ( o-

hydroxybenzenové jednotky) vzniklé demethylací ligninu, dále oxidují na chinony schopné 

kondenzovat s aminolátkami a amoniakem, které jsou produkovány mikroorganismy během 

rozkladu organické hmoty obsahující dusík. Tímto procesem nejdříve vznikají huminy, poté 

huminové kuseliny a nakonec fulvinové kyseliny. [3] 

2.2.2 Teorie kondenzace cukrů s aminy 

Tato teorie předpokládá, že HL jsou vytvořeny neenzymatickou kondenzací redukujících 

cukrů s aminy, které vznikly jako vedlejší produkt mikrobiálního metabolismu, a následnou 

polymerizací. [3] 

Iniciační reakce této teorie zahrnuje kondenzaci aminoskupiny aminokyseliny s aldehydickou 

skupinou redukujícího cukru. Touto reakcí vzniká Schiffova báze a N-glykosylamin. 

Postupným přeskupováním a reakcemi dochází k fragmentaci, odštěpení molekul vody 

a vzniku aldehydů a ketonů tvořených třemi uhlíky, jako je aceton, glyceraldehyd 

a dihydroxyaceton. Z karbohydrátů mohou být navíc vytvořeny aromatické molekuly. 

Všechny tyto molekuly jsou vysoce reaktivní a v přítomnosti aminů mohou polymerizovat na 

produkt hnědé barvy podobný huminovým látkám. [3] 

Podle této teorie jsou HL tvořeny čiště chemickými reakcemi, ve kterých mikroorganismy 

nehrají žádnou roli kromě vzniku cukrů z karbohydrátů a aminokyselin z proteinů. Ačkoli 

jsou tedy tyto reaktanty produkovány půdními mikroorganismy, kondenzační reakce zjevně 

probíhají při běžných půdních teplotách pomaleji. Nicméně tato teorie vzniku HL je 

realistická pro půdy, kde se lignin nevyskytuje ve velkém množství a kde dochází k častým 

a drastickým změnám jako například suchu/mokru či mrazu/teplu. [3] 

2.2.3 Polyfenolová teorie 

V současnosti je nejvíce akceptovaná teorie, že se HL vytvářejí z polyfenolů, které vznikly 

z ligninu nebo syntézou mikroorganismů. Tato teorie se nazývá polyfenolová a její schéma 

lze vidět na obrázku 2. Předpokládá se, že v prvním kroku jejich vzniku dochází k rozkladu 

všech rostlinných biopolymerů na monomerní jednotky.  Během tohoto rozkladu dochází 

k přerušení vazby mezi ligninem a celulózou a následné oxidaci a demethylaci postranních 

řetězců stavebních jednotek.  Produkty těchto reakcí jsou polyfenoly, které jsou dále 

přeměněny na chinony enzymem polyfenoloxidázou.  Chinony vytvořené z ligninu, 

a pravděpodobně dalších zdrojů, reagují se sloučeninami obsahujícími dusík a polymerizují za 

vzniku huminových makromolekul s rostoucí složitostí. Tímto procesem by tedy nejdříve 

vznikly fulvinové kyseliny, potom huminové kyseliny a nakonec huminy. [3] 
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Obrázek 2: Polyfenolová teorie [3] 

2.3 Výskyt 

Výskyt HL není výlučně koncentrován jen v půdě a mokřadlech, ale obecně to je 

nejrozšířenější materiál s obsahem organického uhlíku na zemském povrchu. HL můžeme dle 

výskytu rozdělit do několika skupin. Obsah huminových látek v jednotlivých přírodních 

materiálech zachycuje následující tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Obsah huminových látek v přírodních materiálech [1]  

Přírodní zdroj 
Obsah huminových kyselin 

a fulvokyselin [hm %] 

Leonardit/lignit 40 – 85 

Černá rašelina 10 – 40 

Sapropelová rašelina 10 – 20 

Hnědé uhlí 10 – 30 

Hnůj 5 – 15 

Kompost 2 – 5 

Půda 1 -5 

Černé uhlí 0 - 1 
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2.3.1 HL v půdě 

HL se vyskytují ve všech typech půd. V různých koncentracích, které závisí zejména na 

vlhkosti, rostlinných kulturách a klimatických podmínkách, jsou složkou humusu. Obsah HL 

je různý pro různé typy půd. Zejména mollisoly, půdy typické pro stepi, jsou 

charakterizovány vysokým obsahem HL. V těchto typech půd dochází k hromadění CaCO3, 

proto se zde HL vyskytují nejčastěji jako vápenaté soli huminových a fulvinových kyselin. 

Vysokým obsahem humusu se vyznačují i mladé půdy, tzv. andosoly, což jsou půdy vzniklé 

z čerstvého sopečného popela. Zde se však HL váží na hliník. Společným znakem mollisolů 

a andosolů je umístění humusu v A horizontu. Naproti tomu u spodosolu, kyselých půd 

chladných oblastí, nalézáme HL v silně vyvinutém B horizontu. Kyselost těchto půd 

podporuje rozpouštění velkého množství železa a hliníku, tudíž nalézáme HL v podobě solí 

železa a hliníku. U kambisolů, nejrozšířenějšího typu půd v ČR, je až 75 hm % organického 

uhlíku umístěno pod A horizontem.[4]  

 

Obrázek 3: Půdní profil s půdními horizonty [5] 

 

Nižší koncentrace HL mají půdy typické pro tropické a subtropické lesy (oxisoly a ultisoly), 

kde dochází k rychlému rozkladu organické hmoty a jejímu okamžitému využití vegetací. 

Nejnižší obsah HL je typický pro půdy s dlouhotrvajícím polopouštním a pouštním klimatem, 

tzv. xerosoly a aridisoly. Důvodem je nedostatek vody, který způsobuje velmi pomalou tvorbu 

biomasy a její následnou přeměnu na humus. [4] 
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2.3.2 HL ve vodě 

HL se vyskytují ve všech typech vod: ve vodě spodní i srážkové (v potocích, řekách, jezerech, 

mořích, oceánech, v pramenech). Vyskytují se zde v několika podobách: pevné, koloidní 

i rozpuštěné. Velice významné je zastoupení HL ve vodních sedimentech. Ve vodě samotné 

jsou HL součástí takzvaného rozpuštěného organického uhlíku (DOC – dissolved organic 

carbon), neboli rozpuštěné organické hmoty (DOM – dissolved organic  matter). Sladké 

přírodní vody obsahují 0,5 – 50 mg/l C jako DOC, z čehož až 80 hm % jsou HL. Nejvyšší 

koncentrace DOC, dosahující až 100 mg/l, se vyskytují v půdní pórové vodě, ale také ve 

slaných jezerech kanadských prérií. [6] [7] 

Původ HL ve vodě můžeme zjednodušeně rozdělit na: 

 Allochtonní – z vnějšku dodané, mají původ v půdní humifikaci a do vody se dostaly 

sekundárně. Nalézáme je nejvíce v tekoucích vodách, zátokách a na pobřežích. Nemusí mít 

stejnou strukturu jako původní HL, protože většinou prodělávají další změny během 

transportu do jiného prostředí (degradace, fotochemické reakce, kondenzace atd.). 

Autochtonní – vznikají přímo ve vodě, významné jsou ve velkých jezerech a v oceánech, kde 

je dostatek planktonu a řas jako zdrojového materiálu pro humifikaci. [6][7] 

2.3.3 HL v geologických sedimentech 

HL jsou obsaženy v lignitu, uhlí, ropě a fosilních palivech. Lignit může obsahovat 40 -

 85 hm % HL. Proces vzniku geologických HL z rašeliny nazýváme diageneze (dle 

geochemické terminologie), nebo metamorfóza (terminologie půdních věd). Zvednutím 

mořské hladiny nebo poklesem země dochází k zalití mořem. Mořský sediment pak časem 

pokryje svými vrstvami rašelinné ložisko, čímž je rašelina stlačována, a dochází tak ke 

zvyšování teplot a chemickým přeměnám, při kterých vzniká uhlí. Platí, že čím větší tlak, tím 

pevnější uhlí vzniká. Kromě lignitu obsahuje velké množství HL i leonardit, který z něj 

vzniká oxidací. [8]    

2.4 Struktura, vlastnosti a dělení HL 

HL jsou strukturně velmi složité a jejich struktura není doposud zcela objasněna, přesto že 

jsou studovány více než 100 let. Důvodem může být jejich veliká chemická heterogenita 

a zeměpisná variabilita. Jedná se nepochybně o směsi, které se vytvářejí náhodně rozkladem 

rostlinných tkání, metabolismem mikroorganismů nebo kombinací obojího. Jsou to tedy látky 

po chemické stránce velmi složité, protože jejich struktura je funkcí obecných vlastností 

ekosystému, ve kterém vznikají, jako je vegetace, klima, topografie a apod. Existují dva 

názory popisující strukturu HL, a to struktura polymerní a supramolekulární. [1][10] 

Polymerní pohled na strukturu HL zahrnuje obecný koncept polydisperzity, ve kterém jsou 

HL tvořeny polymery s různými hodnotami molekulových hmotností. Toto je typické i pro 

jiné přírodní biologické makromolekuly, jako jsou proteiny, polysacharidy, či lignin. Podle 

této teorie jsou HL látky převážně aromatického charakteru, ve kterých jsou izolovaná 

aromatická jádra vzájemně spojena alifatickými, často cyklickými řetězci. Řadí se mezi 
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polyfenoly a polykarboxylové kyseliny, typické funkční skupiny HL jsou tedy především 

skupiny karboxylové a hydroxylové, dále také methoxylové a karbonylové. Tyto skupiny 

mohou být vázány na aromatických jádrech nebo v postranních řetězcích. [1][9][10] 

Výsledky některých laboratorních experimentů, prováděných např. pomocí SEC 

chromatografie, nebylo ale pomocí tradiční polymerní struktury možné vysvětlit. Proto došlo 

ke vzniku nové představy o struktuře HL, kde jsou HL tvořeny supramolekulárními shluky 

molekul. Podle tohoto modelu si lze HL představit jako relativně malé, heterogenní molekuly 

různého původu, které jsou organizovány do supramolekulární konformace. Tato konformace 

je stabilizována slabými vazbami, jako jsou hydrofobní interakce (π-π interakce, van der 

Waalsovy síly) a vodíkové můstky, které hrají důležitější roli při nízkých hodnotách pH. [9] 

Podle chemických a fyzikálně-chemických vlastností lze HL rozdělit do tří skupin, a to na 

huminové kyseliny (HK), fulvokyseliny (FK) a huminy. Všechny tyto skupiny jsou si 

strukturně podobné, liší se molekulovou hmotností, obsahem funkčních skupin nebo 

rozpustností v některých rozpouštědlech. [10] 

 

Obrázek 4: Vlastnosti jednotlivých frakcí HL [12] 
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2.4.1 Huminové kyseliny 

Huminové kyseliny jsou takovou frakcí HL, která je zcela rozpustná ve vodných roztocích při 

vyšších hodnotách pH odpovídajících zásaditému prostředí, při kyselých nebo neutrálních 

hodnotách pH může být rozpustná částečně, nebo být nerozpustná. HK tedy mohou být 

získány alkalickým loužením vhodné matrice a následným okyselením výluhu. Mají 

tmavěhnědou až černou barvu. Ve své struktuře obsahují aromatické a hydroaromatikcé di-, 

tri- a tetra- kyseliny. Příklad jejich možné struktury zachycuje následující obrázek 5, kde jsou 

na aromatických kruzích umístěné karboxylové kyseliny, dále volné a vázané fenolické 

skupiny –OH, chinonové struktury a dusíkové a kyslíkové molekuly zde zastávají funkci 

můstků. Obecně platí, že v průběhu humifikace se zvyšuje obsah COOH a C=O skupin, 

zatímco obsah alkoholových a fenolových -OH skupin se snižuje. [1][11] 

 

Obrázek 5: Hypotetický strukturní vzorec HK dle polymerní teorie [12] 

 

Strukturu na obrázku 5Obrázek 5 je nutné chápat pouze jako jednu z možných variant. V 

publikovaných strukturních vzorcích často nejsou uváděny některé strukturní jednotky jako 

např. chinoidní struktury. Obecně však lze říci, že HK jsou komplexní aromatické 

makromolekuly, kde jsou aromatická jádra mezi sebou propojena aminokyselinami, 

aminocukry, peptidy a alifatickými sloučeninami. [11] 

Takto popsanou strukturu HK lze považovat spíše za popis v rámci polymerního konceptu 

struktury HL. Dle supramolekulárního jsou HK složené z asociací převážně hydrofobních 

sloučenin (polymethylenové řetězce, mastné kyseliny, steroidní sloučeniny), které jsou při 

neutrálním pH stabilizovány pomocí hydrofobních disperzních sil. Při nižších hodnotách pH 

dochází ke vzniku vodíkových můstků, vlivem kterých dochází k tvorbě konformácí o větších 

velikostech. [9] 

Prvkové zastoupení HK pak zachycuje následující tabulka 2. Vzhledem k tomu, že HL jsou 

velmi různorodé, tak se ale názory na procentuální zastoupení jednotlivých prvků v HK různí. 

Mezi další prvky obsažené v HK patří také dusík a síra, jejichž zastoupení je však mnohem 

menší než zastoupení prvků v tabulce 2. [10] 
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Tabulka 2: Prvkové složení HK [10] 

Prvek Obsah [hm%] 

C 50 - 57 

O 34 - 38 

H 4 -6 

 

2.4.2 Fulvokyseliny 

Fulvokyseliny jsou rozpustné ve vodě v celém rozmezí pH a zůstavají v roztoku po odstranění 

HK okyselením. Jejich barva se pohybuje v rozmezí od světle žlutého do žlutohnědého. Od 

HK se liší v molekulové hmotnosti, počtu funkčních skupin a míře polymerace. FK obsahují 

ve srovnání s HK méně aromatických struktur a vice alifatických postranních řetězců, mají 

menší molekulovou hmotnost a více homogenní strukturu. Liší se i elementárním složením, 

jak dokazuje tabulka 3. [10] [11]  

Tabulka 3: Prvkové složení FK [10] 

Prvek Obsah [hm%] 

C 46 - 55 

O 37 - 50 

H 4 -5 

 

Z tabulky 3 je vidět, že FK mají oproti HK vyšší obsah kyslíku, ale naopak nižší obsah uhlíku. 

Dále obsahují vyšší počet funkčních skupin kyselého charakteru, vlivem čehož jsou podstatně 

kyselejší než HK. Hlavní rozdíl v obsahu funkčních HK a FK je ten, že ve FK je téměř 

veškerý kyslík obsažený v COOH, OH a C=O skupinách, zatím co v HK je kyslík součástí 

éterových a esterových vazeb. FK se od HK také liší tím, že je u nich vyšší obsah ketonových 

C=O skupin, zatímco v HK se nacházejí skoro jen chinonové C=O skupiny. Hypotetický 

strukturní vzorec FK je znázorněn na obrázku 6. [1][11][12]  
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Obrázek 6: Hypotetický strukturní vzorec FK dle polymerní teorie [12] 

 

Tento popis FK opět odpovídá více polymerní struktuře HL. Z hlediska supramolekulárního 

pohledu na strukturu HL mohou být FK považovány za shluky malých hydrofilních molekul, 

ve kterých je dostatek kyselých funkčních skupin na to, aby se FK rozpouštěly v roztoku při 

libovolném pH. [9] 

2.4.3 Huminy  

Huminy jsou takovou frakcí HL, která se nerozpouští ve vodných roztocích ani při kyselé 

a ani při alkalické hodnotě pH. Huminy jsou zbarveny černě. [11] 

2.5 Využití HL 

HL mají mnoho využití, vlivem čehož jsou několik desítek let předmětem intenzivního 

vědeckého zájmu. Mají uplatnění v zemědělství, průmyslu, ochraně životního prostředí, či 

medicíně. 

2.5.1 Zemědělství a chovatelství 

HL se díky jejich schopnosti pozitivně ovlivňovat vlastnosti půdy používají jako hnojivo. 

Zlepšují jak fyzikální vlastnosti půdy, tak její úrodnost a navíc napomáhají rostlinám snáze 

přijímat živiny díky schopnosti HL tvořit cheláty. [13] 

Kromě zemědělství se HL využívají v chovech zvířat. Zlepšují jejich trávení a přeměnu 

krmiva, čímž dochází k lepšímu využití živin a pozitivnímu ovlivnění růstu. Je dokázáno, že 

po přidání HL do krmiva dojného skotu došlo k významnému zvýšení tuků a proteinů 

v mléce. Díky antimikrobiálním účinkům se HL podávají také mladým zvířatům ve snaze 

zmírnit riziko infekce. [13] 
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2.5.2 Ochrana životního prostředí 

Díky schopnosti adsorpce, se HL mohou vázat na ionty těžkých kovů. Interakce mezi HK 

a kovovými ionty je umožněna díky jejich heterogennímu, polyelektrolytickému 

a polydisperznímu charakteru. Kovové ionty se mohou vázat na HK několika rozdílnými 

způsoby od čistě elektrostatických, nespecifických interakcí, kdy se kovový kation váže na 

negativní náboj na povrchu huminové částice, po specifické interakce s  funkčními skupinami, 

při kterých dochází ke vzniku komplexů a chelátu. Ve vodě pak dochází ke vzniku komplexů 

HK s kovy, nebo dalšími polutanty, které mohou být ve vodě rozpustné i nerozpustné. To je 

umožněno opět díky heterogennímu charakteru a částečné rozpustnosti HK ve vodě. [14] 

Ionty těžkých kovů jsou charakteristické svou vysokou toxicitou a schopností se akumulovat 

v životním prostředí, čímž ovlivňují účinnost regenerace a čištění půdy a vodných systémů. 

Proto se odstraněním těchto kovů ze životního prostředí zabývá nejen výzkum, ale také 

průmysl. Pro odstranění těžkých kovů z vodných systému se využívají technologie, které jsou 

často drahé a neúčinné, zvláště pokud se zde kovy vyskytují v nízkých nebo zbytkových 

koncentracích. Cenově efektivní a ekologický přístup je použití technologie sorpce, která je 

založená na použití sorbentů vyrobených z některého biomateriálu. Potenciálně levný sorbent 

těžkých kovů a radionuklidů je lignit. Lignit, jakožto mladý typ uhlí, obsahuje relativně 

vysoké množství HK a může být použit pro jejich produkci za nízkou cenu. Bylo zjištěno, že 

jejich adsorpční účinnost je velmi vysoká, obvykle mezi 80% a 100%. Použitím čerstvých HK 

lze navíc eliminovat, aby se navázané kovy vyluhovaly zpět do vyčištěného sytému. HK 

z ligninu jsou tedy vhodnými adsorbenty těžkých kovů, čehož může být využito pro čištění 

vody, půdy a dalších systému s nízkými nebo zbytkovými koncentracemi kovových iontů. 

[14] 

2.5.3 Využití v medicíně 

Využitím HL v medicíně se věda zabývá několik posledních desetiletí. Během tohoto období 

se shromáždilo velké množství důkazů ukazujících obrovský potenciál HL (rašeliny, slatiny 

bahna) pro jejich využití právě v medicíně. U člověka i nižších organismů jsou pozorovány 

a dokumentovány příznivé účinky na zdraví díky použití HL. Mezi tyto účinky patří 

antirevmatické, fytoestrogenní, antihemokoagulační nebo obecně protizánětlivé. [15][16] 

Protizánětlivý účinek HL je způsoben jejich zásahem do cyklu kyseliny arachidonové. Tato 

kyselina je nezbytnou součástí buněčné membrány a je prekurzorem pro vznik eikosanoidů 

(sloučenin odvozených od enolových mastných kyselin), které mohou vznikat buď 

cyklooxygenázovou cestou nebo lipooxygenázovou. HA konkrétně snižují aktivitu 

lipooxygenázé cesty a tím ovlivňují tvorbu a přítomnost leukotrienů, thromboxanů 

a prostaglandinů, což jsou sloučeniny zajišťující protizánětlivý účinek. [16][17] 

Antivirový efekt HL je dokumentován již u širokého spektra virů, od málo nebezpečných až 

po viry smrtelně nebezpečné. U většiny virů platí, že HK jsou schopny je inhibovat v jejich 

rané fázi replikace, konkrétně znemožňují jejich připojení k buňce. Zdá se, že záporně nabité 

HK okupují pozitivně nabité domény glykoproteinů virového obalu, které jsou nezbytné pro 

připojení viru na buněčný povrch. Účinek HK a polymerů na bázi HK na ranou fázi replikace 
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herpes viru byl prokázán experimenty na zvířatech. Při tomto experimentu došlo ke snížení 

počtu nakažených králíků virem HSV-1 po aplikaci polymerů na bázi HK. Nízkomolekulární 

HK polymery syntetizované z hydrochinonů zase silně inhibují virus HIV-1. [16][17] 

Mimo jiné se taky ukázalo, že HL pozitivně působí při chronických onemocněních 

pohybového aparátu. Zde napomáhají především hloubkovému prohřátí tkání. Nově se však 

ukazuje, že by mohly pozitivně ovlivňovat klouby, chrupavku, šlachy či svaly. Je tedy vidět, 

že škála využití HL v medicíně je poměrně široká a dopad HL na kvalitu lidského zdraví je 

stále více považovaný za důležitý předmět budoucího výzkumu. [16][17] 

2.6 Dynamický rozptyl světla 

Metoda dynamického rozptylu světla (DLS z anglického Dynamic Light Scattering) je 

fyzikální analytická metoda, jež zkoumá vlastnosti částic v objemu roztoků a je v současné 

době velmi používanou technikou pro měření velikosti částic a charakterizaci distribuce 

velikosti částic obvykle v submikronové oblasti. Tato metoda je založena na principu měření 

intenzity světla rozptýleného molekulami ve vzorku v průběhu času. Molekuly v roztoku 

difundují Brownovým pohybem. Podle toho, jak se pohybuje částice vůči detektoru, 

frekvence rozptýleného záření se buď zvyšuje, nebo snižuje, a tím vzniká fázový rozdíl mezi 

rozptýlenými vlnami, které mezi sebou interferují. Platí tedy, že čím rychleji se molekuly 

pohybují, tím rychleji se mění intenzita rozptýleného záření. Rychlost změny intenzity 

rozptýleného záření přímo závisí na pohybu molekuly. [18][19] 

Pohyb neboli difúzi molekuly ovlivňují tyto faktory: 

- Teplota – čím vyšší teplota, tím vyšší rychlostí se molekuly pohybují 

- Viskozita rozpouštědla – čím viskóznější je rozpouštědlo, tím pomaleji se 

       molekuly pohybují 

- Velikost částic – čím větší jsou částice, tím pomaleji se pohybují. 

 

Pokud jsou teplota a rozpouštědlo konstantní, pak je změna intenzity rozptýleného světla 

přímo úměrná velikosti molekuly. Pokud by se molekuly v roztoku chovaly stacionárně, pak 

by množství rozptýleného světla bylo konstantní. V polydisperzních systémech se pohybují 

částice různých velikostí, výsledná korelační funkce je kvůli tomu složitější než u systémů 

monodisperzních. Dolní hranice měřícího rozsahu se pohybuje okolo 0,5 nm a maximum 

okolo 3 μm, protože větší částice již nepodléhají Brownovu pohybu. [18][19] 

2.6.1 Měření dynamického rozptylu světla 

Měření velikosti částic je možné provádět pomocí přístrojů řady Zetasizer Nano. Tyto 

přístroje fungují na principu dynamického rozptylu světla. V případě měření naprosto 

nehybných částic v roztoku je zobrazování řízeno interferenčním jevem a dle fázových 

posunů vln se poté zobrazují jasné či tmavé oblasti. Pokud světlo dorazí na detektor ve stejné 

fázi, vytvoří se jasná oblast světla. Tmavé oblasti by se vyskytovaly tam, kde by byly fázové 

příspěvky vzájemně destruktivní a navzájem by se vyrušily. V reálných kapalinách jsou 

částice neustále v pohybu díky Brownovu pohybu. Tento pohyb vzniká díky náhodné srážce 
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částic s molekulami kapaliny. Je známo, že malé částice se v kapalině pohybují rychle, 

a velké částice se pohybují pomalu. Tento pohyb probíhá neustále, takže jestliže se vezmou 

dva „obrázky'“ vzorku oddělené krátkým časovým intervalem, lze vidět, o kolik se částice 

přesunula, respektive zjistit difúzní koeficient ze středního posuvu částice a pak přes Stokes-

Einsteinovu rovnici (1) vypočítat hydrodynamický poloměr. Jestliže došlo k minimálnímu 

pohybu a polohy částic jsou velmi podobné, pak budou částice ve vzorku velké; podobně, 

jestliže došlo k velkému pohybu a polohy částic jsou zcela rozdílné, pak částice ve vzorku 

jsou malé. Přístroj tedy měří fluktuaci intenzity, nejprve určí statistickou analýzou (korelační 

analýzou) difúzní koeficient D, který lze Stokes- Einsteinovou rovnicí (1) při znalosti teploty 

měření T, viskozity disperzního prostředí η0 přepočítat na velikost částic (hydrodynamický 

průměr kulovité částice) dH: 

 𝑑𝐻 =
𝑘𝐵𝑇

6π𝜂0𝐷
  (1) 

 

kde kB je Boltzmannova konstanta (kB = 1,380 648 8·10-23 J·K-1). [20][21] 

 

Obrázek 7: Rozptýlené světlo dopadající na detektor [20] 

 

Laser se používá jako zdroj světla pro ozáření vzorku uvnitř cely. Většina paprsku světla 

projde vzorkem nezměněna, jen malá část je rozptýlena částicemi uvnitř vzorku jak ukazuje 

obrázek 7. Částice rozptylují světlo ve všech směrech, proto je teoreticky možné umístit 

detektor do jakékoli polohy a stále bude měřit intenzitu rozptýleného světla. V přístrojích 

Zetasizer Nano je detektor umístěn buď v úhlu 173° nebo 90°. Aby detektor mohl intenzitu 

rozptýleného světla změřit, musí být v určitém rozsahu hodnot. Příliš mnoho světla způsobí 

přetížení detektoru. Zeslabovač způsobí snížení intenzity laserového paprsku, a tím dojde i ke 

snížení intenzity rozptýleného světla. Toho se využívá u velmi koncentrovaných vzorků nebo 

při měření velkých částic. Zeslabovač může fungovat i obráceně, tedy že propustí více 

laserového světla, pokud je to nutné. Více laserového světla je potřeba při měření velmi 

malých velikostí částic nebo vzorků o nízké koncentraci, tedy vzorků, které rozptylují málo 
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světla. Uvnitř přístroje se nachází digitální korelátor, který měří stupeň podobnosti dvou 

signálů v určité době. Intenzity signálů v krátkém časovém úseku jsou si velmi podobné, 

o chvíli později se podoba snižuje, až s časem dosáhne korelace na nulu. Dokonalé korelace 

(1) se dosahuje v případě identických signálů, tedy porovnáním intenzity v určitém čase samu 

se sebou. Žádná korelace (0) znamená, že mezi signály není žádná shoda. [20] [21] 

 

Obrázek 8: Korelace v časových úsecích [21] 

Detekce zpětného rozptylu znamená, že přístroje Zetasizer Nano ZS měří informace 

o rozptýleném záření v blízkosti 180°. Světelný paprsek při měření zpětného rozptylu nemusí 

procházet celým vzorkem, prochází tedy kratší optickou dráhou, a proto je možné měřit 

vzorky o vyšší koncentraci. Při těchto měřeních se také eliminuje výskyt mnohonásobného 

rozptylu světla, tudíž rozptýlené světlo na jedné částici je rozptylováno i na dalších částicích. 

Díky snížení výskytu mnohonásobného rozptylu lze měřit koncentrovanější vzorky a je 

možné snížit efekt prachu neboli kontaminujících látek v dispergovadle. Částečky prachu jsou 

oproti částicím ve vzorku mnohem větší a velké částice rozptylují světlo ve směru primárního 

paprsku. Většího rozsahu koncentrací vzorku se může dosáhnout také použitím pohyblivé 

čočky. Pro vzorky o nízké koncentraci nebo pro vzorky, které obsahují malé částice je 

výhodnější větší množství rozptylu ve vzorku, měřící bod je více u středu. Pro velké částice, 

nebo pro více koncentrované vzorky, je naopak výhodnější mít měřící bod blíže ke stěně cely, 

čímž se sníží efekt mnohonásobného rozptylu. [21] 
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Obrázek 9: Schéma přístroje Zetasizer Nano ZS: laser (1), cela (2), detektor (3), zeslabovač (4), 

korelátor (5) a počítač (6) [21] 

 

2.7 Elektroforetický rozptyl světla 

Pomocí přístrojů Zetasizeru Nano lze měřit i tzv. zeta potenciál a to díky metodě 

elektroforetického rozptylu světla. Tato metoda měří, jak rychle se pohybuje částice 

v kapalině, když se aplikuje elektrické pole. Po zjištění rychlosti částice a velikosti 

aplikovaného pole lze při znalosti viskozity a dielektrické konstanty vzorku vypočítat 

potenciál zeta. [22][23] 

Většina kapalin obsahuje ionty. V roztocích látek tedy dochází k tomu, že nabité částice látky 

k sobě přitahují opačně nabité ionty kapaliny. Tak dochází ke vzniku elektrické dvojvrstvy. 

Vnitřní vrstva této dvojvrstvy se nazývá Sternova a v ní jsou ionty k částici vázány pevně. 

Vnější vrstva je tzv. difúzní a v této vrstvě jsou ionty k částici vázány slaběji. Uvnitř difúzní 

vrstvy existuje pomyslná hranice, která se označuje jako rovina skluzu. Po aplikaci napětí se 

ionty uvnitř této hranice pohybují s částicí, ionty vně roviny zůstávají nehybné. Na rovině 

skluzu se nachází zeta potenciál a jeho velikost se mění podle vzdálenosti od povrchu částice. 

Pokud má systém dostatečně kladný nebo dostatečně záporný potenciál, je pak elektrostaticky 

stabilní. Systémy mající zeta potenciál od -30 mV až +30 mV jsou nestabilní.  [22][23] 
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Obrázek 8: Elektrická dvojvrstva částice [22] 

 

2.8 Současný stav zkoumané problematiky 

Huminové látky jsou schopné tvořit komplexy s ionty těžkých kovů, radionuklidy a mnoho 

dalšími látkami znečišťujících životní prostředí. Dokonce i nízká koncentrace HL může 

ovlivnit koncentraci kovů v půdě a podzemní vodě, a tak hrají důležitou roli ve vázání 

a transportu kovových iontů v životním prostředí, kvůli čemuž jsou desítky let intenzivně 

zkoumány. [24] 

Během této doby se vědci pokoušeli modelovat vázání kovů na HL. Mezi nejběžněji 

používané modely pro zpracování experimentálních dat patří Freundlichova a Langmuirova 

izoterma. Adsorpční izotermy jsou efektivním nástrojem pro popis adsorpce těžkých kovů 

jako funkce rovnovážné koncentrace, neposkytují však žádné informace o vlivu pH, který je 

velice důležitým faktorem v chemii kovových iontů a HL. Dalším příkladem je model 

komplexu povrchu (SCM), který je založen na mechanickém a atomovém přístupu 

k adsorpčním procesům a teorii elektrostatické dvojvrstvy. Nejběžněji používané modely 

z SMC zahrnují model konstantní kapacity (CCM), model difúzní vrstvy (DLM) a model 

trojvrstvy (TLM). Výhodou těchto modelů je jejich jednoduchost a všestrannost. V literatuře 

však lze nalézt převážně studie popisující vazbu těžkých kovů pomocí adsorpčních izoterem, 

adsorpce z pohledu SCM je prozkoumána jen nepatrně. [24] 
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Pro vazání kovů na HL bylo během výzkumu vytvořeno několik předpokladů. Na vazebné 

místo HL dochází k vazbě pouze jednoho kationtu (Kinniburgh, 1996).  Obdobně Westall 

(1995) považoval HK za seskupení jednosytných kyseliny s různými hodnotami Ka, které 

tvoří komplexy s ionty a váží se s nimi v poměru 1:1. Přestože se struktura HL není doposud 

přesně známa, za jejich nejdůležitější sorpční místa jsou považovány karboxylové (-COOH) 

a fenolické (-ArOH) skupiny (Liu a González, 2000). Proto se předpokládá, že existují 

především dvě různá adsorpční místa, na která se v HL váží protony a kovové ionty.  Podle 

Tippinga (2002) se HL chovají jako sbírka jednoduchých ligandů a mezi jejich dvěma 

různými vazebnými místy neexistuje žádná interakce. [24] 

Během studia komplexotvorných reakcí HL se také vědci zabývali afinitou jednotlivých kovů 

k HK. Baruah a Upreti (1994) na základě výsledků potenciometrického měření komplexace 

lignitických HK stanovili řadu kovů k HK podle jejich klesající afinity: Fe
3+

 > Al
3+ 

> Cu
2+

 > 

Zn
2+ 

> Ni
2+

 > Co
2+

 > Mg
2+

. Stabilita komplexů pak klesá ve stejném pořadí. Podle Tippinga 

a Hurleyho, kteří sestavili řadu na základě hodnot pKa, klesá síla vazby kovů v pořadí: VO
2+

 > 

Cu
2+

 > Pb
2+

 > Zn
2+

 ~ Ni
2+

 > Co
2+

 > Cd
2+

 > Mn
2+

 > Ca
2+

 > Mg
2+

. [25][26] 

Řada výzkumných skupin se zabývá také vlivem pH na sorpční vlastnosti HL. Bylo dokázáno, 

že pH má na vázání kovů s HL výrazný vliv. Např. Klučáková ve své práci, kde byla 

zkoumána sorpce iontů Cu
2+

 na pevné lignitické HK, tento vliv potvrzuje. Z experimentálních 

výsledků je patrné, že se snižujícím se pH roztoku absorbované množství iontů klesá. [27] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie 

 Trihydrát dusičnanu mědnatého (Cu(NO3)2. 3 H2O) p.a., Lach-Ner s.r.o. 

 Tetrahydrát dusičnanu vápenatého (Ca(NO3)2. 4 H2O) p.a., Sigma-Aldrich 

 Hexahydrát dusičnanu hořečnatého (Mg(NO3)2. 6 H2O) p. a., Lach-Ner s.r.o. 

 Fulvinová kyselina (IHSS Suawannee River) 

 Deionizovaná voda (MQ) 

 

Tabulka 4: Charakterizace vzorku FK [28] 

ELEMENTÁRNÍ ZASTOUPENÍ FK Suwannee River II 

 H20 anorganický materiál C H O N S P 

[hm%] 16,9 0,58 52,34 4,36 42,98 0,67 0,46 0,004 

MNOŽSTVÍ FUNKČNÍCH SKUPIN NA  1g UHLÍKU 

 COOH OH ∑ 

[mmol/g] 4,83 1,23 6,06 

 

 

3.2 Použité přístroje 

 Zetasizer Nano ZS (Malvern Istruments) 

 Víceúčelový titrátor (MPT 2, Malvern Instruments) 

 Analytická váha (SBC 31, Scaltec) 

 

3.3 Příprava roztoků a vzorků 

3.3.1 Příprava zásobních roztoků kovů 

Na analytické váze bylo naváženo potřebné množství Cu(NO3)2. 3 H2O, Ca(NO3)2. 4 H2O 

a Mg(NO3)2. 6 H2O. Poté byla navážka kvantitativně převedena do odměrné baňky a doplněna 

po rysku MQ vodou. Takto byly připraveny roztoky: 

 1 mol/dm
3
 Cu

2+ 

 1 mol/dm
3
 a 0,1 mol/dm

3
 Ca

2+ 

 0,1 mol/dm
3
 Mg

2+ 

 

3.3.2 Příprava zásobního roztoku fulvinové kyseliny (FK) 

Na analytické váze bylo naváženo potřebné množství FK. Navážka byla kvantitativně 

převedena do odměrné baňky a doplněna po rysku MQ vodou. Tímto postupem byl připraven 

zásobní roztok: 

 1 g/l FK 
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3.3.3 Příprava vzorků na titrace 

Měření titrací bylo provedeno na přístroji Zetasizer Nano od společnosti Malvern Istrumets 

v režimu autotritation. Do plastové vialky bylo na každou titraci odměřeno automatickou 

pipetou 10 ml zásobního roztoku FK. Poté bylo do vialky přidáno míchadlo a vložena 

elektroda na měření zeta potenciálu. Následně byl roztok FK titrován zásobními roztoky 

jednotlivých kovů. Měření probíhalo v průtočné cele při konstantní teplotě 25,0 ± 0,1 °C. 

V režimu autotitration bylo nastaveno koncentrační rozmezí a počet přídavků titračního 

činidla. Po každém přídavku byla změřena velikost částic, zeta potenciál, konduktivita a pH. 

Hodnoty těchto veličin byly po každém přídavku titračního činidla naměřeny třikrát. Body 

v grafech, kdy jeden bod odpovídá jednomu přídavku titračního činidla, jsou pak průměrem 

těchto tří hodnot. Roztok FK byl titrován každým kovem třikrát. Celkem bylo tedy provedeno 

9 titrací. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Titrace roztokem Cu
2+

 iontů 

4.1.1 Konduktivita 

Z obrázku 9 je patrné, že konduktivita roztoku v průběhu titrace roste. Zatímco konduktivita 

čistého roztoku FK je téměř nulová, po 15. přídavku titračního činidla je její hodnota zhruba 

25 mS/cm. Tento růst je způsoben tím, že s každým přídavkem titračního činidla přibývá 

v roztoku množství měďnatých iontů, které jsou schopny vést elektrický proud. Obecně pak 

platí, že se zvyšující se schopností roztoku vést elektrický proud, roste i jeho konduktivita. 

 

 

Obrázek 9: Konduktivita během titrace roztokem Cu
2+

iontů 
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4.1.2 pH 

Jak už bylo zmíněno v teoretické části této práce, FK obsahují nejvíce kyselých funkčních 

skupin ze všech tří frakcí HL. Těmito skupinami jsou převážně skupiny karboxylové –COOH, 

vlivem čehož roztoky FK mají nižší hodnotu pH než roztoky HK.  Poměrně vysokou kyselost 

roztoku FK dokazuje i následující obrázek 10, kde jeho hodnota pH bez přídavku mědi 

odpovídá zhruba 2,8. Karboxylové skupiny patří mezi hlavní sorpční místa HL. Měďnaté 

ionty se tedy na tyto skupiny váží, čímž pravděpodobně zabraňují jejich disociaci, a tak 

zvyšují pH roztoku. To dokazuje i obrázek 10, kde hodnota pH v průběhu titrace roste. 

 

 

Obrázek 10: pH během titrace roztokem Cu
2+

iontů 
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4.1.3 Zeta potenciál 

Z obrázku 11 je patrné, že čistý roztok FK je vzhledem ke své hodnotě zeta potenciálu 

nestabilní, a také je vidět, že se vzrůstajícím množstvím měďnatých iontů v roztoku jeho 

stabilita dále klesá. To lze vysvětlit tím, že sorpcí měďnatých kationtů na záporně nabité 

molekuly FK dochází k narušení elektrostatické dvojvsrtvy a k vyrušení jejich záporného 

náboje. Tím dochází ke snížení odpudivých sil mezi jednotlivými molekulami FK. Vzhledem 

k tomu, že odpudivé síly brání agregaci molekul, čímž celý systém stabilizují, pak jejich 

vymizení vede ke snížení stability. 

 

 

Obrázek 11: Zeta potenciálu během titrace Cu
2+

iontů 
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4.1.4 Velikosti částic 

Během titrace roztoku FK roztokem Cu
2+ 

se měďnaté ionty na molekuly FK sorbují, takže 

dochází k nárůstu velikosti jejich molekul. To dokazuje i následující obrázek 12, kde je ze 

začátku titrace viditelný nárůst ve velikosti až do hodnoty 12 000 nm. Od této hodnoty pak 

dochází k mírnému poklesu a pak k opětovnému růstu velikosti. Hodnotu 12 000 nm však 

nelze požadovat za pík a to kvůli tomu, že téměř všechny body obrázku jsou zatíženy 

poměrně velkými chybovými úsečkami. To je způsobeno tím, že roztok FK je polydisperzní, 

takže se v něm nacházejí molekuly o různých velikostech. Body vyznačené na obrázku jsou 

však vždy jen aritmetickým průměrem těchto velikostí, což má za následek velké chybové 

úsečky, znázorňující odchylku právě od tohoto aritmetického průměru.  

 

Obrázek 12: Velikost částic během titrace roztokem Cu
2+

iontů 
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4.1.5 Distribuce intenzity a objemu  

Na následujících obrázcích je znázorněno srovnání intenzitní a objemové distribuce velikosti 

částic. Intenzitní distribuce podává údaj o tom, s jakou intenzitou jsou jednotlivě velké 

molekuly zastoupeny v roztoku. Objemová distribuce je pouze matematickým přepočtem 

a říká, jak velký objem molekuly o různých velikostech zabírají. 

 Bez přídavku roztoku Cu
2+ 

iontů 

Z průběhu křivky intenzitní distribuce na obrázku 13 je vidět, že intenzita rozptýleného světla 

je nejvyšší v oblasti před 100 až těsně za 1000 nm. Do této oblasti velikosti pravděpodobně 

spadají shluky hydrofilních molekul spojených slabými nevazebnými interakcemi, které FK 

podle supramolekulární teorie tvoří ve vodném prostředí. Další nárůst intenzity se nachází 

v oblasti kolem 10 000 nm. Tento nárůst je patrně reprezentován agregáty jednotlivých 

molekul FK, které vznikly v důsledku nestabilního zeta potenciálu roztoku FK. Z křivky 

objemové distribuce lze usoudit, že právě tyto agregáty zabírají největší objem studovaného 

roztoku, a to z toho důvodu, že v této oblasti velikosti má objemová distribuce nejvyšší pík. 

Co se týče počtu, musí být však těchto agregátů o dost méně než asociátů FK spojených 

nevazebnými interakcemi, jinak by se totiž projevily výrazněji v intenzivní distribuci. 

 

Obrázek 13: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic bez přídavku roztoku Cu
2+

iontů 
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10. přídavek roztoku Cu
2+ 

iontů 

Během titrace došlo k výraznému navýšení počtu molekul o velikosti mezi 100 a 1000 nm, 

jak lze vypozorovat z průběhu křivky intenzitní distribuce na obrázku 14. Objemová 

distribuce pak odpovídá distribuci intenzitní, takže molekuly o této velikosti by měly zabírat 

veškerý objem roztoku. Píky kolem velikosti 10 000 nm pak již na obrázku patrné nejsou. To 

ale neznamená, že by molekuly o této velikosti z roztoku zmizely. Vlivem sorpce měďnatých 

iontů na molekuly FK se systém stával stále více nestabilní, jak už bylo ukázáno na obrázku 

11Obrázek 11, takže docházelo k postupné agregaci molekul. To se pak projevilo na nárůstů 

počtu částic o velikosti částic mezi 100 a 1000 nm a také došlo k posunutí maxima křivky za 

100 nm. Zároveň muselo docházet k sorpci iontů i na agregáty přítomné v roztoku FK již před 

zahájením titrace, vlivem čehož se zvětšila i jejich velikost. Jejich velikost však byla 

pravděpodobně už tak veliká, že byla nad měřící rámec přístroje, a tak nemohly být do 

distribucí velikosti částic zahrnuty.  

 

Obrázek 14: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic po 10. přídavku roztoku Cu
2+

iontů 
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Konečný 15. přídavek roztoku Cu
2+

 

Jak ukazuje obrázek 15, poslední přídavek titračního činidla již nebyl zachycen. Sorpcí 

kationtů mědi došlo k agregaci molekul do hodnot velikostí, které byly nad měřící rozsah 

přístroje. Navíc přístroj měří jen částice, které difundují Brownovým pohybem. Při 

velikostech nad 10 μm jsou částice už tak veliké, že na ně působí gravitační síla, vlivem které 

začínají sedimentovat. Domněnku, že během titrace došlo ke vzniku tak velkých agregátů, 

které již přístroj nebyl schopný změřit a které sedimentovaly, potvrzuje obrázek 16. Na tomto 

obrázku je vyfocena vialka s roztokem po skončení titrace. 

 

Obrázek 15: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic po konečném 15. přídavku roztoku 

Cu
2+

iontů 

 

 

Obrázek 16: Vialka po titraci roztokem Cu
2+

iontů 
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4.2 Titrace roztokem Ca
2+

 iontů 

4.2.1 Konduktivita 

Během titrace v roztoku přibývají vápenaté ionty, což se opět projevuje zvyšující se 

konduktivitou, jak ukazuje obrázek 17. 

 

Obrázek 17: Konduktivita během titrace roztokem Ca
2+

iontů 

 

4.2.2 pH 

Z obrázku 18 je vidět, že v průběhu titrace se opět zvyšuje hodnota pH. To je způsobeno 

sorpcí vápenatých iontů na kyselé karboxylové skupiny. 

 

Obrázek 18: pH během titrace roztokem Ca
2+

iontů 
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4.2.3 Zeta potenciál 

Z obrázku 19 je opět vidět, že čistý roztok FK je sám o sobě nestabilní. S přibývajícím 

množstvím titračního činidla dochází k narušování elektrostatické dvojvrstvy a snižování 

odpudivých sil mezi molekulami, což se projevuje stoupající nestabilitou systému. 

 

Obrázek 19: Zeta potenciál během titrace roztokem Ca
2+

iontů 

 

4.2.4 Velikosti částic 

Při titraci roztoku FK vápenatými ionty dochází k sorpci těchto iontů do vazebných míst FK, 

což se projevuje nárůstem velikosti, jak je patrné z obrázku 20. Nárůst má poměrně lineární 

charakter. 

 

 

Obrázek 20: Velikost částic během titrace roztokem Ca
2+

iontů 
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4.2.5 Distribuce intenzity a objemu  

Bez přídavku roztoku Ca
2+

 iontů 

Z průběhu křivky objemové distribuce je vidět, že její nejvyšší hodnoty se nacházejí 

v rozmezích 10 – 100 nm a kolem 10 000 nm. Molekuly o těchto velikostech by tedy měly 

zabírat největší objem roztoku FK. Molekuly o velikostech kolem 10 000 opět reprezentují 

agregáty pravděpodobně vzniklé v důsledku nestabilního zeta potenciálu roztoku FK. 

Molekuly o velikosti mezi 10 – 100 m jsou patrně neagregované a neasociované molekuly 

FK. Těchto dvou typů molekul se však v roztoku nachází nepatrné množství oproti 

molekulám velkých mezi 100 a 1000 nm, jak lze usoudit z křivky intenzitní distribuce 

velikosti částic. Molekuly v tomto rozmezí velikosti jsou podle všeho tvořeny asociáty 

stabilizovaných slabými nevazebnými interakcemi. 

 

Obrázek 21: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic bez přídavku roztoku Ca
2+

iontů 
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10. přídavek roztoku Ca
2+

 iontů 

Z obrázku 22 je vidět, že během titrace došlo k posunu velikosti molekul k větším hodnotám. 

Zatímco na obrázku 21 pík křivky intenzitní distribuce začínal již před hodnotou 100 nm, zde 

se nachází až za ní a nejvyšší je kolem hodnoty 1000 nm. Navíc došlo ke znatelnému 

procentuálnímu nárůstu intenzity tohoto píku. To tedy dokazuje to, že vápenaté kationty se 

opět sorbovaly do vazebných míst molekul FK, a tím vzrostla jejich velikost. O tomto svědčí 

i křivka objemová distribuce, kdy na obrázku 21 se jedno z jejích maxim nacházelo mezi 10 

a 100 nm. Po přídavku titračního činidla však tento pík vymizel a došlo k posunu píku opět 

k hodnotě 1000 nm. Pravděpodobně nastala situace, kdy se vápenaté kationty začaly nejdříve 

sorbovat na neasociované molekuly FK, kde byly nejsnáze přístupná vazebná místa. To by 

vysvětlovalo vymizení nárůstu obou křivek kolem hodnot 100 nm. Dalším vázáním kationtů 

na tyto molekuly a na asociované molekuly vzrostla jejich velikost až k hodnotě kolem 1000 

nm. Píky křivek kolem 10 000 nm zůstaly po přídavcích roztoku Ca
2+

 téměř nezměněny, jen 

dosáhly o trochu větších procentuálních hodnot. Vápenaté ionty se tedy na agregáty FK 

nejpravděpodobněji sorbovaly nejhůře. 

 

Obrázek 22: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic po 10. přídavku roztoku Ca
2+

iontů 
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Konečný 20. přídavek roztoku Ca
2+ 

iontů 

Jak lze vyčíst z následujícího obrázku 23, křivka objemové distribuce zůstala nezměněna, zato 

křivka intenzitní distribuce se opět posunula k větším hodnotám velikosti. S přibývajícími 

přídavky titračního činidla se tedy dále sorbovaly vápenaté ionty na molekuly FK, čímž se 

zvětšovala jejich velikost. Píky distribucí kolem hodnoty 10 000 nm zůstaly zcela nezměněny. 

To potvrzuje domněnku, že na agregáty molekul FK se vápenaté ionty sorbovaly nejhůře a to 

patrně z toho důvodu, že agregáry měly nejhůře přístupná vazebná místa. 

 

Obrázek 23: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic po konečném 20. přídavku roztoku Ca
2+ 

iontů 
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4.3 Titrace roztokem Mg
2+ 

iontů 

4.3.1 Konduktivita 

Během titrace opět rostlo množství hořečnatých iontů schopných vést elektrický proud, což se 

projevilo na zvyšování konduktivity. 

 

Obrázek 24: Konduktivita během titrace roztokem Mg
2+

iontů 

 

4.3.2 pH 

Stejně jako u předešlých dvou kovů, i zde s přídavkem titračního činidla pH roztoku 

v průběhu titrace roste. 

 

Obrázek 25:  pH během titrace roztokem Mg
2+

iontů 
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4.3.3 Zeta potenciál 

Sorpcí hořečnatých iontů na molekuly FK opět dochází k narušování elektrostatické 

dvojvrstvy a tím i ke snižování stability systému během titrace. 

 

Obrázek 26: Zeta potenciál během titrace Mg
2+

iontů 

 

4.3.4 Velikost částic 

Z následujícího obrázku 27 je zřetelně vidět, jak se vázáním do vazebných míst molekul FK 

opět lineárně zvyšovala jejich velikost. 

 

Obrázek 27: Velikost částic během titrace roztokem Mg
2+

iontů 
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4.3.5 Distribuce intenzity a objemu 

Bez přídavku roztoku Mg
2+

 iontů 

Z intenzitní distribuce na následujícím obrázku 28 je vidět, že nejvíce molekul FK má velikost 

mezi 100 a 1000 nm, neboli že v čistém roztoku FK se nachází nejvíce molekul ve formě 

asociátů, které FK ve vodě vytvářejí dle supramolekulární teorie. Dále pak je patrné, že se 

v roztoku opět nacházejí i agregáty molekul FK, reprezentovány píkem kolem hodnoty 

10 000 nm, a také neagregované a neasociované molekuly FK, jejichž pík se nachází mezi 10 

a 100 nm. Množství těchto dvou typů molekul je však oproti množství asociovaných molekul 

minimální. Objemová distribuce zase naznačuje, že největší objem roztoku pochopitelně 

zabírají agregáty molekul FK, poté asociované molekuly a nakonec samostatné molekuly FK. 

 

 

Obrázek 28: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic bez přídavku roztoku Mg
2+

iontů 
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10. přídavek roztoku Mg
2+

 iontů 

Z obrázku 29 je patrné, že během titrace došlo k vymizení píků obou distribucí mezi 10 

a 100 nm. To opět potvrzuje domněnku, že se ionty kovu nejdříve sorbují na vazebná místa 

neasociovaných a neagregovaných molekul FK, což má za následek posun píku křivky 

intenzitní distribuce od rozmezí 10 - 100 nm směrem k 100 – 1000 nm a tím i navýšení 

intenzity v tomto rozmezí. Protože je ale těchto molekul v roztoku minimální množství, 

sorbují se ionty dále na asociované molekuly FK, kterých je v roztoku přebytek. Tím se pík 

intenzitní křivky těchto molekul posunul více k hodnotě 1000 nm. Píky objemové i intenzitní 

distribuce pro agregáty FK zůstaly nezměněny, takže na ně se pravděpodobně hořečnaté ionty 

nevázaly. 

 

 

Obrázek 29: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic po 10. přídavku roztoku Mg
2+

iontů 
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Konečný 20. přídavek roztoku Mg
2+

 iontů 

Jak znázorňuje následující obrázek 30, po dalších přídavcích titračního činidla nastalo 

výrazné navýšení křivky intenzitní distribuce a k posunu jejího píku ještě více k velikosti 

1000 nm. Hořečnaté ionty se tedy dále sorbovaly do vazebných míst molekul FK, čímž 

zvyšovaly jejich velikost. Píky objemové i intenzitní distribuce u hodnoty 10 000 nm zůstaly 

opět nezměněny, takže na agregáty FK se ionty patrně opravdu nesorbovaly. Agregací 

molekul nestabilního roztoku FK došlo pravděpodobně ke zhoršení vazebných možností 

molekul a ionty se pak neměly kam vázat. 

 

Obrázek 30: Intenzitní a objemová distribuce velikosti částic po posledním 20. přídavku roztoku Mg
2+ 

iontů 
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4.4 Porovnání výsledků 

4.4.1 Konduktivita 

U všech tří kovů došlo během titrace k nárůstu konduktivity, jak je znázorněno na obrázku 31. 

S každým přídavkem titračního činidla totiž přibývá v roztoku množství iontů kovů, které 

jsou schopny vést elektrický proud. Čím více se v roztoku nachází takových částic, tím více je 

pak roztok vodivý, tzn., že má větší konduktivitu. Průběh konduktivity probíhal velmi 

podobně u titrace kovů Ca a Cu, u Mg byl nárůst poněkud menší. To může být způsobeno 

např. tím, že Mg má z těchto tří kovů nejmenší měrnou elektrickou vodivost. 

 

 

Obrázek 31:Porovnání konduktivity během titrace roztoky kovů 
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4.4.2 pH 

Z obrázku 32 je patrné, že samotný roztok FK bez přídavku kovu má poměrně dost kyselé pH 

a to v rozmezí hodnot 2,5 – 3,5. Tato kyselost je způsobena tím, že v molekulách FK se 

nachází velké množství kyselých funkčních skupin a to převážně skupin karboxylových. 

Karboxylové skupiny patří mimo jiné i mezi nejhlavnější sorpční místa FK. V průběhu titrací 

se tedy na ně váží kationty kovů, čímž pravděpodobně snižují jejich schopnost disociace a to 

pak má za následek růst pH během titrace. Nejnižší nárůst pH je u titrace Cu. Roztok FK na 

začátku titrace byl však v tomto případě nejvíce kyselý, proto by se dalo říci, že titrace 

roztokem Cu má podobný průběh jako při titraci roztokem Mg, který se nachází ve vyšších 

hodnotách pH. Nejstrmější nárůst pH je pak viditelný u titrace pomocí Ca. Zde se ovšem 

nacházejí také největší chybové úsečky. Dalo by se tedy obecně říci, že průběh pH je vcelku 

stejný u všech tří kovů. 

 

Obrázek 32:  Porovnání pH během titrace roztoky kovů 
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4.4.3 Zeta potenciál 

Je znáno, že zeta potenciál je veličina, která poskytuje informaci o stabilitě systému. Zatímco 

stabilní systémy mají veliký záporný, nebo veliký kladný zeta potenciál, zeta potenciál 

nestabilních systémů spadá do intervalu <-30 mV, +30 mV>. Z následujícího obrázku 33 lze 

tedy vyčíst, že roztok FK bez přídavku kovu je již sám o sobě nestabilní. S postupným 

přidáváním kovu pak stabilita dále klesá. Důvodem je, že vázáním iontů na sorpční místa se 

narušuje dojvrstva kolem molekul FK a dále ionty svým kladným nábojem kompenzují 

záporný náboj molekul FK. Tím dochází ke snížení odpudivých sil mezi jednotlivými 

molekulami, které systém stabilizují. Průběh zeta potenciálu je pak u všech tří kovů poměrně 

stejný. K největší destabilizaci došlo při titraci Cu. 

 

Obrázek 33: Porovnání zeta potenciálu během titrace roztoků kovů 
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4.4.4 Velikost částic 

Je logické, že s přibývajícím množstvím iontů kovů budou molekuly FK stále více těmito 

ionty sorbovány, vlivem čehož poroste jejich velikost. To, že v průběhu titrace roste velikost 

molekul, dokazuje obrázek 34. Zatímco nárůsty ve velikosti během titrace roztokem Ca a Mg 

jsou stejné, titrace roztokem Cu je diametrálně odlišná. U titrací Ca a Mg vzrostla velikost 

zhruba na 2000 nm, u titrace Cu však stoupla až na hodnotu kolem 12 000 nm. Tuto hodnotu 

je však nutné brát s rezervou kvůli velikosti chybových úseček. I přesto je však znát rozdíl ve 

velikosti molekul při titraci Cu oproti ostatním dvěma. V teoretické části této bakalářské práce 

bylo zmíněno, že Cu má jednu z největších afinit k HL. Právě to může být důvodem, že při 

titraci Ca a Mg se nevytvořily tak veliké molekuly. Díky obrovské afinitě bylo pro ionty Cu 

o dost snadnější se na molekuly FK navázat, kdežto pro ionty Mg a Ca to mohl být problém 

a mohla se jich nasorbovat jen část. 

 

 

Obrázek 34: Porovnání velikosti částic během titrace roztoky kovů 
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4.4.5 Porovnání distribuce intenzity  

Pro porovnání distribuce velikosti částic všech tří kovů byly použity křivky intenzitních 

distribucí. 

1. přídavek kovu 

Z obrázku 35 je vidět, že u Ca a Mg je nejvíce asociovaných molekul, které FK vytvářejí ve 

vodném prostředí. Jejich velikost je znázorněna nárůstem intenzity v intervalu 100 – 1000 nm. 

Dále se pak v roztoku nacházejí samostatné molekuly FK, jejichž velikost je do 100 nm, 

a agregáty FK vzniklé pravděpodobně v důsledku nestabilního zeta potenciálu systému, jak již 

bylo diskutováno dříve. Agregáty jsou reprezentovány píky kolem hodnoty 10 000 nm. 

Průběh intenzity u Ca a Mg po 1. přídavku se tedy moc neliší od intenzity roztoku bez kovu. 

To ovšem neplatí pro Cu, kde se nachází pík mezi hodnotou 100 a 1000 nm. Oproti obrázku 

13, na kterém je znázorněna intenzitní distribuce roztoku FK bez přídavku Cu, lze pozorovat, 

že po 1. přídavku Cu se v roztoku již nenachází molekuly veliké do 100 nm. Hlavně došlo 

k velikému nárůstu intenzity píku, která je o dost vyšší než u Ca a Mg. To pravděpodobně 

z důvodu vyšší afinity Cu oproti Ca a Mg. 

 

Obrázek 35: Intenzitní distribuce velikosti částic po 1. přídavku roztoku kovu 
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10. přídavek kovu 

Přídavkem iontů kovů se tyto ionty sorbují na vazebná místa molekul FK, a dochází tak 

k nárůstu velikosti molekul. U Ca a Mg zmizela lokální maxima intenzity pro neasociované 

molekuly a došlo k posunutí začátku křivky k hodnotě 100 nm. Dále došlo ke zvýšení 

intenzity a posunutu jejího globálního maxima k hodnotě 1000 nm. Ionty kovů se tedy 

sorbovaly hlavně na samostatné a asociované molekuly FK. U agregovaných molekul k sorpci 

nedošlo, jelikož jejich intenzita zůstala nezměněna. Intenzita píku je pak vyšší u Ca než Mg, 

což může být způsobeno tím, že Ca má o něco málo vyšší afinitu než Mg. Průběh intenzit 

u těchto dvou kovů má však jinak velmi podobný charakter. Průběh intenzity se liší u titrace 

Cu. Zde má intenzita maximum opět mezi 100 a 1000 nm, čímž se nachází v rozmezí menších 

velikostí než píky pro Ca a Mg. To je patrně tím, že Cu má na rozdíl od Ca a Mg mnohem 

vyšší afinitu, takže se na molekuly FK vázal tak moc, že došlo k vytvoření agregátů, které již 

nemohly být přístrojem zachyceny. Pík by tedy pak reprezentoval molekuly, které ještě 

zagregovat nestačily. Toto by mohl naznačovat i fakt, že oproti 1. přídavku došlo ke snížení 

intenzity píku, čili snížení počtu molekul o této velikosti. Pravděpodobně tedy přibylo 

molekul zagregovaných. 

 

Obrázek 36: Intenzitní distribuce velikosti částic po 10. přídavku roztoku kovu 
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Konečný přídavek kovu 

Z obrázku 37 lze vypozorovat, že po dalších přídavcích titračního činidla opět vzrostla 

velikost molekul. Po 10. přídavku se vrchol křivky nacházel před hodnotou 1000 nm, zde se 

však nachází přímo nad ní. Dále intenzita píku nepatrně vzrostla, což nasvědčuje tomu, že 

vzrostl i počet částic o těchto velikostech. Zmizela však intenzita pro titraci pomocí roztoku 

Cu. U této titrace totiž molekuly FK zagregovaly do takových velikostí, viz obrázek 16, které 

byly nad měřící rozsah přístroje. 

 

Obrázek 37: Intenzitní distribuce velikosti částic po konečném přídavku roztoku kovu 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s huminovými látkami a prozkoumat vliv 

kovových iontů na jejich mikroorganizaci. Tento vliv byl studován na přístroji Zetasizer nano, 

kde byly pomocí dynamického (DLS) a elektroforetického rozptylu světla (ELS) měřeny 

titrace roztoku FK, který byl titrován roztoky třech různých kovů. Těmito kovy byla měď, 

vápník a hořčík. 

Pomocí ELS byla měřena konduktivita a zeta potenciál. Bylo zjištěno, že roztok FK je sám 

o sobě nestabilní a téměř nevodivý. S přibývajícím množstvím kovových iontů pak 

konduktivita roztoku rostla a systém se stával stále více nestabilním. Dále rostla i hodnota pH. 

Průběh konduktivity, pH a i zeta potenciálů byl u titrací všech kovů poměrně stejný bez 

žádných markantních rozdílů. 

Metodou DLS byl sledován průběh velikosti částic v průběhu titrací a intenzitní a objemová 

distribuce. V průběhu velikosti částic byly již zaznamenány rozdíly mezi titracemi 

jednotlivých kovů. Zatímco titrace roztokem vápníku a hořčíku měly skoro stejný průběh, co 

se týče velikosti molekul, u titrace pomocí mědi byly velikosti několikanásobně vyšší. Tento 

fakt je nejpravděpodobněji způsoben několikanásobně vyšší afinitou mědi k sorpci na FK. 

O tom svědčí i fakt, že při titraci meďnatými ionty došlo ke vzniku velkých agregátů 

viditelných okem, kdežto i titrace vápníkem a hořčíkem k agregaci nedošlo. Z intenzitní 

a objemové distribuce bylo zjištěno, že roztok FK obsahuje tři druhy molekul. Těmito typy 

jsou neasociované a neagregované molekuly FK, dále shluky molekul FK potvrzující 

supramolekulární teorii o struktuře HL a nakonec agregáty FK. Z objemové distribuce bylo 

patrné, že největší objem roztoku zabírají agregáty FK, objem neasociovaných a asociovaných 

molekul během zhruba stejný. Intenzitní distribuce ale ukázala, že agregátů a neasociovaných 

molekul je však oproti asociovaným molekulám minimum. Během titrací pak došlo 

k posunutí píků křivky intenzitní distribuce směrem k vyšším hodnotám velikosti. To 

potvrdilo, že kovové ionty se na FK opravdu váží. Hlavními sorpčími místy FK jsou pak 

karboxylové a hydroxylové skupiny. Jediný pík, který se v průběhu titrace neměnil, byl pík 

reprezentující agregované molekuly FK, takže se lze domnívat, že kovové ionty se váží 

hlavně na asociované a neasociované molekuly FK. Výjimku tvoří meďnaté ionty, které 

zapříčinily viditelnou agregaci molekul FK. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Vysvětlení zkratky 

CCM constant capacity model (model konstantní kapacity) 

DLS dynamic light scattering (dynamický rozptyl světla 

DLM diffusion layer model (model difúzní vrstvy) 

DOC dissolved organic carbon (rozpuštěný organický uhlík) 

DOM dissolved organic matter (rozpuštěná organická hmota) 

ELS electrophoretic light scattering (elektroforetický rozptyl světla) 

FK fulvinová/fulvinové kyseliny 

HK huminová/huminové kyseliny 

HL huminové látky 

SCM surface complex model (model komplexu povrchu) 

TLP triple layer model (model trojvrstvy) 

 


