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ÚVOD
V posledných desaťročiach sa častejšie stretávame s pojmom biomimetika („bios“ život a „mimesis“ napodobňovanie) aj keď jej podstata je oveľa
staršia. Ide o inšpiráciu z prírody, kedy
sa napríklad bunky a tkanivá vytvárajú
z vlastných biopolymérov – proteínov
a podobných komplexov. Pre nás dôležitým zdrojom poznania sú anorganické materiály (biominerály), z ktorých sú
tvorené kostry živočíchov, škrupiny, či
ulity. Vznikajú kryštalizáciou anorganických látok v prostredí organických
makromolekúl so zaujímavou štruktúrou i mechanickými vlastnosťami [1].
Ich makroskopické tvary, no rovnako mikroštruktúra biominerálov určuje množstvo ich fyzikálno-chemických
vlastností. Uplatnenie biomimetiky
môžeme využiť aj v oblasti nanorozmerov (1 – 100 nm), s čím súvisí pojem
nanobiomimetika.
Pri ochrane vôd sú nanomateriály
s vyšším adsorpčným povrchom a naviac s možnosťou úpravy ich povrchu
inkorporovaním špecifických funkčných skupín o to významnejšie. Jedná
sa predovšetkým o materiály na báze
oxidov kovov, dendrimérov, zeolitov a uhlíkových nanorúrok [2]. Nanoobjekty okrem pozitívnych vlastností
nesú aj negatívne, nakoľko sa vyskytujú v životnom prostredí a sú produktmi
procesov spaľovania, vulkanickej činnosti, ba dokonca morských príbojov.
Svojou veľkosťou môžu prenikať bunkovou stenou a pôsobiť nepriaznivo
na ľudský organizmus (do organizmu
sa dostávajú dýchaním a pokožkou).
Príčina vzniku ochorení (astma, vplyv
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na imunitný systém, kardiovaskulárne problémy, Alzheimer, Parkinson) je
údajne v zmenách rovnováhy chemického procesu jednotlivých buniek [3].
Zeolity sú prirodzene sa vyskytujúce
nízko-nákladové materiály, ktoré sú intenzívne skúmané ako účinné sorbenty pri úprave a dočisťovaní vôd z dôvodu ich vysokej účinnosti odstraňovania
polutantov ťažkých kovov ale aj iných
znečisťujúcich látok. Pri čistení (čírení) prírodných vôd sa rôznym podielom zúčastňujú aj všade prítomné polysacharidy ako chitosan, alginát a celulóza, ktoré možno klasifikovať ako alternatívne adsorbenty, a to na základe
ich štruktúry, chemickej stability, fyzikálno-chemických vlastností a pod.
v dôsledku vysokej selektivity predovšetkým k aromatickým zlúčeninám
a kovom. Preto takýto rastlinný substrát na báze lignocelulózy (orechové
škrupiny, pšeničné klasy, jadrá marhúľ
a iné) možno tiež kombinovať ako celulózolignínovú matricu s mikronizovaným zeolitom. Prírodné polysacharidy pre ich obnoviteľnosť a biologickú
rozložiteľnosť predstavujú látky so širokým spektrom biomolekúl a sú v neustálych interakciách s inými zložkami životného prostredia [4]. Pozornosť
vedcov, ale aj naša sa v tomto smere
zamerala na procesy simulujúce prírodu a syntézu biomimetík, pričom ako
stavebné komponenty využívame prírodný klinoptilolit a oxodydroxidy železa [5] a [6].
Nakoľko sa s ťažbou antimonitu
na území dnešného Slovenska spája
vyše tristo ročná tradícia, metalo-genetické oblasti obzvlášť Malých Karpát,

Nízkych Tatier či Spišsko-gemerského
rudohoria patria k potenciálnym zdrojom tohto kovu aj vo vodách. Často používanou a ekonomicky nenáročnou
metódou na zníženie koncentrácie polutantov z vôd je adsorpcia na početných prírodných materiáloch. Z ekonomického hľadiska má pre SR významný prínos predovšetkým domáci zeolit z ložiska pri Nižnom Hrabovci, ktorý
je v tejto práci charakterizovaný a porovnávaný s inými magnetickými adsorbentami, ako sú komerčne dostupný GEH104, nanoiron (nanofer 25S) ale aj
Mn-Klinopur a maďarský Mn-zeolit [7].
MATERIÁL A METÓDY
Modelový roztok antimónu sa pripravil v deionizovanej vode za použitia KSb(OH)6 (> 99 %, ČR). Tento zásobný roztok antimoničnanu sme acidifikovali pomocou koncentrovanej kyseliny octovej na pH ~ 2,4 preto, aby sme
v maximálne možnej miere vylúčili
jeho zrážanie. Stanovenie rovnovážnej
koncentrácie antimónu vo vzorkách sa
uskutočnilo pomocou AAS na prístroji
ZEEnit 700 v kooperácii s a.s. Zeocem,
Bystré.
Pre realizáciu experimentálnej časti práce sa použil zeolit na báze klinoptilolitu z ložiska pri Nižnom Hrabovci
s obsahom Fe cca 1 % (frakcia 0,2 – 0,5
mm), dodaný od jeho spracovateľa a.s.
ZEOCEM Bystré. Pre účinnejšie odstraňovanie rôznych foriem antimónu bol
povrch adsorbenta upravený pomocou sól-gélovej metódy [8, 9]. Prvková
analýza vzoriek sa vykonala pomocou
rastrovacieho elektrónového mikroskopu SEM, Hitachi TM 3000 s integro-
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Tab. 1 Priemerné hodnoty prvkovej analýzy vzoriek pomocou SEM-EDX
Element % hm

GEH

O
Mg
Al
Si
Mn
K
Ca
Fe
Sb
Na
Cl

43,7
0,4
0,9
51,5
1,7
1,6

Nanofer 25S
FeO(OH)-zeolit (zoxidovaný)
46
27,3
0,4
5,2
0,5
26,9
1,9
4,2
1,3
11,2
68,7
8
1,6
-

Mn-zeolit HU
58,5
0,3
4,6
20,6
8,2
2,1
0,7
1,9
2,1
0,9
-

Mn-Klinopur
SK
60,6
0,4
4,5
23,5
4,4
2,9
0,9
0,9
1,8
-

FeO(OH)
58,5
32,2
8,6
0,7
-

Tab. 2 Merný povrch S(BET) vybraných adsorbentov
Adsorbent
FeO(OH)
FeO(OH)-zeolit
GEH104
Nanofer 25S

Teplota aktivácie
100
120
120
-

vaným EDS spektrometrom (EDS Oxford Instruments Swift ED 3000) na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU
Košice. Meranie adsorpčného povrchu
S(BET) sa uskutočnilo pomocou S(BET)
metódy pri teplote kvapalného dusíka
(76K) na aparatúre Micromeritics ASAP
2400 na FCHPT STU v Bratislave. Prášková RTG difrakčná analýza bola realizovaná na prístroji BRUKER D8 Advance
s Cu antikatódou, Ni Kβ filtrami a detektorom LynxEye pri napätí 40 kV a prúde

S(BET) m2 g-1
148
35,6
298
podľa výrobcu 25

IČ spektrá FeO(OH)-zeolitu boli porovnávané s inými magnetickými adsorbentami (GEH104, samostatne s FeO(OH)
a komerčným nanoferom 25S) a merané na FTIR spektrometri Nicolet 6700
(Thermo Scientific). Pre strednú IČ oblasť (4 000 – 400 cm-1) sa použil DTGS
detektor a KBr rozdeľovač lúča. Vzorky
sa merali v transmisnom móde – technikou lisovania KBr tabletiek (1 mg vzorky
bol homogenizovaný s 200 mg KBr a zo
zmesi sa vylisovala tabletka). Na me-

Účinnosť adsorpcie modifikovaného FeO(OH)-zeolitu k antimoničnanu
sa porovnávala i so slovenským Mn-Klinopurom (aktivovaným s polyoxidmi mangánu) a podobným maďarským
produktom.
DISKUSIA A ZÁVER
Pre pomerne veľký adsorpčný povrch spomedzi ostatných prírodných
tektosilikátov je prírodný zeolit vhodný materiál pre prípravu tzv. magnetického adsorbenta, schopného odstraňovať rozsiahlejšiu kontamináciu vôd.
V podstate sa jedná o obohatenie jeho
povrchu a pórovitého systému o nanodispergované oxohydroxidy Fe(III),
v ďalšom texte označovanom ako FeO(OH) – zeolit. Ako je vidieť z Tab. 1,
SEM-EDX analýza potvrdila, že najvyšší obsah železa má zoxidovaný nanofer
25S (nanoiron), následne GEH a na treťom mieste FeO(OH)-zeolit. Priemerný
obsah železa v FeO(OH)-zeolite predstavuje okolo 11 hm. %, pričom u tohto produktu sa cez SEM-EDX identifikovala najväčšia lokálna adsorpcia sledovaného Sb-polutantu spomedzi všetkých ostatných (18,2 hm. % Sb) – Obr. 1
(vpravo). V prírodnom klinoptilolite sa
merný povrch S(BET) v závislosti od zrnitostnej frakcie pohybuje od 30 do 60
m2 g-1. Z Tab. 2 pre analýzu S(BET) údajov možno poukázať na fakt, že mer-

Obr. 1 Ramanove spektrum (vľavo) vybraných magnetických adsorbentov (— FeO(OH)-zeolit; — nanofer 25S; — GEH a — FeO(OH)); SEM-EDX analýza FeO(OH)zeolitu s adsorbovaným antimoničnanom (vpravo).

40 mA. Jednotlivé minerálne fázy v zeolite sa identifikovali podľa katalógu
JCPDS (Joint Commettee on Powder
Diffraction Standards) porovnaním experimentálnych záznamov s katalógovými (č. 22-1236, 13-0304 pre klinoptilolit) v spolupráci s ÚVZ SAV.
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ranie a na úpravu spektier sa použil
program OMNIC. Ramanove spektrum
bolo merané pomocou Ramanovho
spektrometra Jobin Yvon Labram 300
v geometrii rozptylu 80 x (NA = 0,75)
a HeNe laserom pri vlnovej dĺžke 632,8
nm a s výkonom osvetlenia 17 mW.
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ný povrch FeO(OH) je 148 m2 g-1, pre
GEH104 298 m2 g-1 ale pre FeO(OH) zeolit v zrnitostnej frakcii 0,2-0,5 mm sa
S(BET) takmer nezmenil.
Z analýzy Ramanovho spektra
na obr. 1 vyplýva, že zoxidovaný nanofer 25S sa mohol vplyvom fokuso-
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Obr. 2
IČ spektrum FeO(OH)zeolitu v porovnaní
so vzorkami GEHu,
nanoironu
(nanoferu 25S),
prírodnej
formy zeolitu
a samostatného
FeO(OH).

Obr. 3 Účinnosť adsorpcie vybraných magnetických adsorbentov k antimoničnanu v porovnaní so 100%
účinnosťou GEH-u.

Obr. 4 RTG spektrum pôvodného a modifikovaného klinoptilolitu (FeO(OH)-zeolitu)
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vaného laserovho žiarenia prekryštalizovať na nižší oxohydroxid Fe, možno
forme blízkej v GEH produkte (z magnetitu na akagenit). Pôsobením lasera
na vzorku môže dochádzať podľa niektorých literárnych zdrojov k potenciálnemu roztaveniu zrniek a teda agregácii nanočastíc [8]. Podobné spektrá
FeO(OH)-zeolitu, GEHu a zoxidovaného nanoferu 25S totiž poukazujú na určitú príbuznosť oxidov železa.
Pri analýze vzoriek pomocou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FT IR) dochádza
pri bežných teplotách v každej molekule k vibráciam jednotlivých atómov,
molekúl, resp. časti molekúl, pričom
IČ spektrum môže poskytnúť užitočné informácie predovšetkým o funkčných skupinách molekúl s heteroatómami a teda ich polárnych väzbách,
ktoré vykazujú intenzívnejšie absorpčné pásy v porovnaní s väzbami nepolárnymi. IČ spektrá zeolitu prírodného a modifikovaného s FeO(OH) podľa
Obr. 2 majú charakteristické absorpčné pásy v strednom IČ pásme, v oblasti vlnočtov 200 – 1 300 cm-1 , čo sú typické vibrácie tetraedrickej siete hlinitokremičitanov. Oblasť poukazujúca
na vodu v dutinách zeolitu je pri vlnočtoch 1 630 až 3 690 cm-1. Spektrum
syntetizovaného FeO(OH)-zeolitu uvádzame na Obr. 2 ako 3. zhora, kde ďalšie charakteristické píky ležia pri vlnočtoch 3 448 a 455 až 467 cm-1.
FT IR spektrum však jednoznačne neodhalilo existenciu nového kryštalického Fe-oxidu v predmetnej FeO(OH)
-modifikácii zeolitu, pravdepodobne z dôvodu prekrývania charakteristických pásov pre Fe-O pri vlnočtoch
490, 599, 1 370 a 1 580 cm-1 [10,11].
U vzoriek GEHu, nanoferu 25S a FeO
(OH) pomerne výrazne vystupujú
na spektrách absorpčné pásy v oblasti
vlnočtov 3 438 až 3 443 cm-1 (v utlmenej podobe a s istým posunom k vyššiemu vlnočtu aj u FeO(OH)-zeolitu),
ktoré môžu charakterizovať fyzikálno-chemickú hydroxyláciu povrchu
s O-H...O skupinami. U nanoferu by
mohol absorpčný pás pri vlnočtoch
575 – 581 cm-1 poukázať na magnetit Fe3O4. Predpokladá sa, že vibrácie
pri vlnočtoch 795 až 796 cm-1 u prírodného ale aj FeO(OH)-zeolitu by mohli
charakterizovať skeletálny, kryštalicky viazaný Fe(III) oxid, ktorého býva
v tuzemskom zeolite cca 1 %. Hematit
(Fe2O3) môžu indikovať na oboch ty-
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poch vzoriek aj vlnočty 1 624 – 1 637
cm-1 a 467 – 470 cm-1.
Pre posúdenie adsorpčnej účinnosti k antimoničnanu sme porovnávali
v modelovom meradle všetky produkty bohaté na obsah Fe zložiek, resp.
prejavujúce magnetické vlastnosti
vplyvom iných komponentov a to FeO(OH)-zeolit, Mn-Klinopur (SK), Mn-zeolit (HU), nanofer 25S a GEH. Ako je
zrejmé z Obr. 3, najlepšiu účinnosť adsorpcie preukázal GEH a FeO(OH)-zeolit. Tento fakt súvisí pravdepodobne
s obsahom železa v sledovaných magnetických adsorbentoch.
Pri porovnaní pôvodného klinoptilolitu s klinoptilolitom obohateným o oxohydroxid Fe(III) sme na základe RTG analýzy nepozorovali žiadne zmeny, resp.
narušenie jeho štruktúry – Obr. 4.
Predkladaná štúdia bola zameraná
na laboratórne hodnotenie vybraných
prevažne magnetických adsorbentov
na ich schopnosť odstraňovať polutanty (disociované Sb – formy) z modelových roztokov. Pre porovnanie
s novo-syntetizovaným FeO(OH)-zeolitom boli vybrané GEH, nanofer 25S
a Mn-zeolit slovenského a maďarského pôvodu. GEH (akagenit [β-FeO(OH)]
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