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ÚVOD
V  posledných desaťročiach sa čas-

tejšie stretávame s pojmom biomime-
tika („bios“ život a „mimesis“ napodob-
ňovanie) 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 dôle-
žitým zdrojom poznania sú anorganic-
ké materiály (biominerály), z ktorých sú 
tvorené kostry živočíchov, škrupiny, či 
ulity. Vznikajú kryštalizáciou anorga-
nických látok v  prostredí organických 
makromolekúl so zaujímavou štruktú-
rou i  mechanickými vlastnosťami [1]. 
Ich makroskopické tvary, no rovna-
ko mikroštruktúra biominerálov urču-
je množstvo ich fyzikálno-chemických 
vlastností. Uplatnenie biomimetiky 
môžeme využiť aj v  oblasti nanoroz-
merov (1 – 100 nm), s čím súvisí pojem 
nanobiomimetika. 

Pri ochrane vôd sú nanomateriály 
s vyšším adsorpčným povrchom a na-
viac s  možnosťou úpravy ich povrchu 
inkorporovaním špecifi ckých funkč-
ných skupín o to významnejšie. Jedná 
sa predovšetkým o  materiály na  báze 
oxidov kovov, dendrimérov, zeoli-
tov a uhlíkových nanorúrok [2]. Nano-
objekty okrem pozitívnych vlastností 
nesú aj negatívne, nakoľko sa vyskytu-
jú v životnom prostredí a sú produktmi 
procesov spaľovania, vulkanickej čin-
nosti, ba dokonca morských príbojov. 
Svojou veľkosťou môžu prenikať bun-
kovou stenou a  pôsobiť nepriaznivo 
na  ľudský organizmus (do  organizmu 
sa dostávajú dýchaním a  pokožkou). 
Príčina vzniku ochorení (astma, vplyv 

na  imunitný systém, kardiovaskulár-
ne problémy, Alzheimer, Parkinson) je 
údajne v zmenách rovnováhy chemic-
kého procesu jednotlivých buniek [3]. 

Zeolity sú prirodzene sa vyskytujúce 
nízko-nákladové materiály, ktoré sú in-
tenzívne skúmané ako účinné sorben-
ty pri úprave a dočisťovaní vôd z dôvo-
du ich vysokej účinnosti odstraňovania 
polutantov ťažkých kovov ale aj iných 
znečisťujúcich látok. Pri čistení (číre-
ní) prírodných vôd sa rôznym podie-
lom zúčastňujú aj všade prítomné po-
lysacharidy ako chitosan, alginát a ce-
lulóza, ktoré možno klasifi kovať ako al-
ternatívne adsorbenty, a to na základe 
ich štruktúry, chemickej stability, fy-
zikálno-chemických vlastností a  pod. 
v  dôsledku vysokej selektivity predo-
všetkým k  aromatickým zlúčeninám 
a  kovom. Preto takýto rastlinný sub-
strát na  báze lignocelulózy (orechové 
škrupiny, pšeničné klasy, jadrá marhúľ 
a  iné) možno tiež kombinovať ako ce-
lulózolignínovú matricu s  mikronizo-
vaným zeolitom. Prírodné polysacha-
ridy pre ich obnoviteľnosť a biologickú 
rozložiteľnosť predstavujú látky so ši-
rokým spektrom biomolekúl a sú v ne-
ustálych interakciách s  inými zložka-
mi životného prostredia [4]. Pozornosť 
vedcov, ale aj naša sa v  tomto smere 
zamerala na procesy simulujúce príro-
du a  syntézu biomimetík, pričom ako 
stavebné komponenty využívame prí-
rodný klinoptilolit a  oxodydroxidy že-
leza [5] a [6].

Nakoľko sa s  ťažbou antimonitu 
na  území dnešného Slovenska spája 
vyše tristo ročná tradícia, metalo-ge-
netické oblasti obzvlášť Malých Karpát, 

Nízkych Tatier či Spišsko-gemerského 
rudohoria patria k potenciálnym zdro-
jom tohto kovu aj vo vodách. Často po-
užívanou a  ekonomicky nenáročnou 
metódou na zníženie koncentrácie po-
lutantov z  vôd je adsorpcia na  počet-
ných prírodných materiáloch. Z ekono-
mického hľadiska má pre SR význam-
ný prínos predovšetkým domáci zeo-
lit z ložiska pri Nižnom Hrabovci, ktorý 
je v tejto práci charakterizovaný a po-
rovnávaný s  inými magnetickými ad-
sorbentami, ako sú komerčne dostup-
ný GEH104, nanoiron (nanofer 25S) ale aj 
Mn-Klinopur a maďarský Mn-zeolit [7].

MATERIÁL A METÓDY
Modelový roztok antimónu sa pri-

pravil v  deionizovanej vode za  použi-
tia KSb(OH)6 (> 99 %, ČR). Tento zásob-
ný roztok antimoničnanu sme acidifi -
kovali pomocou koncentrovanej kyse-
liny 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 čas-
ti práce sa použil zeolit na báze klinop-
tilolitu 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 odstra-
ňovanie rôznych foriem antimónu bol 
povrch adsorbenta upravený pomo-
cou sól-gélovej metódy [8, 9]. Prvková 
analýza vzoriek sa vykonala pomocou 
rastrovacieho elektrónového mikro-
skopu SEM, Hitachi TM 3000 s integro-
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vaným EDS spektrometrom (EDS Ox-
ford Instruments Swift ED 3000) na Fa-
kulte 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. Práš-
ková RTG difrakčná analýza bola reali-
zovaná na prístroji BRUKER D8 Advance 
s Cu antikatódou, Ni Kβ fi ltrami a detek-
torom LynxEye pri napätí 40 kV a prúde 

40 mA. Jednotlivé minerálne fázy v ze-
olite sa identifi kovali podľa katalógu 
JCPDS (Joint Commettee on Powder 
Diff raction Standards) porovnaním ex-
perimentálnych záznamov s katalógo-
vými (č. 22-1236, 13-0304 pre klinopti-
lolit) v spolupráci s ÚVZ SAV.

IČ spektrá FeO(OH)-zeolitu boli po-
rovnávané s inými magnetickými adsor-
bentami (GEH104, samostatne s FeO(OH) 
a komerčným nanoferom 25S) a mera-
né na  FTIR spektrometri Nicolet 6700 
(Thermo Scientifi c). Pre strednú IČ ob-
lasť (4 000 – 400 cm-1) sa použil DTGS 
detektor a  KBr rozdeľovač lúča. Vzorky 
sa merali v transmisnom móde – techni-
kou lisovania KBr tabletiek (1 mg vzorky 
bol homogenizovaný s 200 mg KBr a zo 
zmesi sa vylisovala tabletka). Na  me-

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. 

Účinnosť adsorpcie modifi kované-
ho FeO(OH)-zeolitu k  antimoničnanu 
sa porovnávala i  so slovenským Mn-
-Klinopurom (aktivovaným s polyoxid-
mi mangánu) a podobným maďarským 
produktom.

DISKUSIA A ZÁVER
Pre pomerne veľký adsorpčný po-

vrch spomedzi ostatných prírodných 
tektosilikátov je prírodný zeolit vhod-
ný materiál pre prípravu tzv. magnetic-
kého adsorbenta, schopného odstra-
ňovať rozsiahlejšiu kontamináciu vôd. 
V podstate sa jedná o obohatenie jeho 
povrchu a  pórovitého systému o  na-
nodispergované oxohydroxidy Fe(III), 
v  ďalšom texte označovanom ako Fe-
O(OH) – zeolit. Ako je vidieť z  Tab. 1, 
SEM-EDX analýza potvrdila, že najvyš-
ší obsah železa má zoxidovaný nanofer 
25S (nanoiron), následne GEH a na tre-
ťom mieste FeO(OH)-zeolit. Priemerný 
obsah železa v  FeO(OH)-zeolite pred-
stavuje okolo 11 hm. %, pričom u toh-
to produktu sa cez SEM-EDX identifi ko-
vala najväčšia lokálna adsorpcia sledo-
vaného Sb-polutantu spomedzi všet-
kých ostatných (18,2 hm. % Sb) – Obr. 1 
(vpravo). V prírodnom klinoptilolite sa 
merný povrch S(BET) v závislosti od zr-
nitostnej frakcie pohybuje od 30 do 60 
m2 g-1. Z Tab. 2 pre analýzu S(BET) úda-
jov možno poukázať na  fakt, že mer-

ný povrch FeO(OH) je 148 m2 g-1,  pre 
GEH104 298 m2 g-1 ale pre FeO(OH) ze-
olit v  zrnitostnej frakcii 0,2-0,5 mm sa 
S(BET) takmer nezmenil.

Z  analýzy Ramanovho spektra 
na  obr. 1 vyplýva, že zoxidovaný na-
nofer 25S sa mohol vplyvom fokuso-

Tab. 1 Priemerné hodnoty prvkovej analýzy vzoriek pomocou SEM-EDX

Element % hm GEH FeO(OH)-zeolit
Nanofer 25S
(zoxidovaný)

Mn-zeolit HU
Mn-Klinopur 

SK
FeO(OH)

O 43,7 46 27,3 58,5 60,6 58,5

Mg - 0,4 - 0,3 0,4 -

Al 0,4 5,2 0,5 4,6 4,5 -

Si 0,9 26,9 1,9 20,6 23,5 -

Mn - - - 8,2 4,4 -

K - 4,2 - 2,1 2,9 32,2

Ca - 1,3 - 0,7 0,9 -

Fe 51,5 11,2 68,7 1,9 0,9 8,6

Sb 1,7 8 - 2,1 1,8 -

Na - - 1,6 0,9 - 0,7

Cl 1,6 - - - - -

Tab. 2 Merný povrch S(BET) vybraných adsorbentov

Adsorbent Teplota aktivácie S(BET) m2 g-1

FeO(OH) 100 148

FeO(OH)-zeolit 120 35,6

GEH104 120 298

Nanofer 25S - podľa výrobcu 25

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).
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vaného laserovho žiarenia prekryštali-
zovať na nižší oxohydroxid Fe, možno 
forme blízkej v GEH produkte (z mag-
netitu na  akagenit). Pôsobením lasera 
na vzorku môže dochádzať podľa nie-
ktorých literárnych zdrojov k  potenci-
álnemu roztaveniu zrniek a teda agre-
gácii nanočastíc [8]. Podobné spektrá 
FeO(OH)-zeolitu, GEHu a  zoxidované-
ho nanoferu 25S totiž poukazujú na ur-
čitú príbuznosť oxidov železa. 

Pri analýze vzoriek pomocou in-
fračervenej spektroskopie s  Fouriero-
vou transformáciou (FT IR) dochádza 
pri bežných teplotách v  každej mole-
kule k vibráciam jednotlivých atómov, 
molekúl, resp. časti molekúl, pričom 
IČ spektrum môže poskytnúť užitoč-
né informácie predovšetkým o  funkč-
ných skupinách molekúl s  heteroató-
mami a  teda ich polárnych väzbách, 
ktoré vykazujú intenzívnejšie absorpč-
né pásy v  porovnaní s  väzbami nepo-
lárnymi. IČ spektrá zeolitu prírodné-
ho a modifi kovaného s FeO(OH) podľa 
Obr.  2 majú charakteristické absorpč-
né pásy v strednom IČ pásme, v oblas-
ti vlnočtov 200 – 1 300 cm-1 , čo sú ty-
pické vibrácie tetraedrickej siete hlini-
tokremičitanov. Oblasť poukazujúca 
na  vodu v  dutinách zeolitu je pri vl-
nočtoch 1 630 až 3 690 cm-1. Spektrum 
syntetizovaného FeO(OH)-zeolitu uvá-
dzame na Obr.  2 ako 3. zhora, kde ďal-
šie charakteristické píky ležia pri vlnoč-
toch 3 448 a 455 až 467 cm-1. 

FT IR spektrum však jednoznačne ne-
odhalilo existenciu nového kryštalic-
kého Fe-oxidu v predmetnej FeO(OH)
-modifi kácii zeolitu, pravdepodob-
ne z  dôvodu prekrývania charakteris-
tických 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 utlme-
nej podobe a s istým posunom k vyš-
šiemu vlnočtu aj u  FeO(OH)-zeolitu), 
ktoré môžu charakterizovať fyzikál-
no-chemickú hydroxyláciu povrchu 
s  O-H...O skupinami. U  nanoferu by 
mohol absorpčný pás pri vlnočtoch 
575 – 581 cm-1 poukázať na  magne-
tit Fe3O4. Predpokladá sa, že vibrácie 
pri vlnočtoch 795 až 796 cm-1 u prírod-
ného ale aj FeO(OH)-zeolitu by mohli 
charakterizovať skeletálny, kryštalic-
ky viazaný Fe(III) oxid, ktorého býva 
v tuzemskom zeolite cca 1 %. Hematit 
(Fe2O3) môžu indikovať na  oboch ty-

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

Obr. 4 RTG spektrum pôvodného a modifi kovaného klinoptilolitu (FeO(OH)-zeolitu)

Obr. 2 
IČ spektrum FeO(OH)-
zeolitu v porovnaní 
so vzorkami GEHu, 
nanoironu 
(nanoferu 25S), 
prírodnej 
formy zeolitu 
a samostatného 
FeO(OH).
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poch vzoriek aj vlnočty 1 624 – 1 637 
cm-1 a 467 – 470 cm-1.

Pre posúdenie adsorpčnej účinnos-
ti k  antimoničnanu sme porovnávali 
v modelovom meradle všetky produk-
ty bohaté na  obsah Fe zložiek, resp. 
prejavujúce magnetické vlastnosti 
vplyvom iných komponentov a  to Fe-
O(OH)-zeolit, Mn-Klinopur (SK),  Mn-
-zeolit (HU), nanofer 25S a GEH. Ako je 
zrejmé z Obr. 3, najlepšiu účinnosť ad-
sorpcie preukázal GEH a  FeO(OH)-ze-
olit. Tento fakt súvisí pravdepodobne 
s obsahom železa v sledovaných mag-
netických adsorbentoch.

Pri porovnaní pôvodného klinoptilo-
litu s klinoptilolitom obohateným o oxo-
hydroxid Fe(III) sme na základe RTG ana-
lýzy nepozorovali žiadne zmeny, resp. 
narušenie jeho štruktúry – Obr. 4.

Predkladaná štúdia bola zameraná 
na laboratórne hodnotenie vybraných 
prevažne magnetických adsorbentov 
na  ich schopnosť odstraňovať polu-
tanty (disociované Sb – formy) z  mo-
delových roztokov. Pre porovnanie 
s  novo-syntetizovaným FeO(OH)-ze-
olitom boli vybrané GEH, nanofer 25S 
a  Mn-zeolit slovenského a  maďarské-
ho pôvodu. GEH (akagenit [β-FeO(OH)] 
a  goethit [α-FeO(OH)]) je granulova-
ný hydroxid železitý dovážaný z  Ne-

mecka, u  ktorého   náklady za  1 tonu 
predstavujú 3 750 €. Nanofer 25S zís-
kaný od jeho dodávateľa NANO IRON, 
s.r.o, Rajhrad (Česká republika) je na-
nodispergovaný prášok s  povrchovo 
stabilizovanými nanočasticami Fe(0) 
v disperzante. Cena tohto produktu je 
26 360 €/ 1t. V našom prípade sa však 
jemne dispergované častice železa 
v  detergente odsegregovali a  vysušili, 
preto túto substanciu označujeme ako 
zoxidovaný nanofer 25S. Mn-Klinopur 
je povrchovo upravený (s  polyoxidmi 
mangánu) klinoptilolit vyrábaný v  a.s. 
Zeocem Bystré. 

Najväčšie ložiská železných rúd (asi 
95  % svetových zásob) vznikli pravde-
podobne z hornín tzv. páskovaných že-
lezných formácií (angl. banded iron for-
mation). Vznikali pravdepodobne lúho-
vaním a odnosom SiO2 z  roztokov bo-
hatých na  železnaté ióny a  následnou 
kryštalizáciou a  zrážaním minerálov 
železa a oxidu kremičitého z obohate-
ných hydrotermálnych roztokov v mor-
skej vode. Väčšina týchto ložísk je situ-
ovaná v asi 3,8 – 1,8 miliardy rokov sta-
rých súvrstviach, ktoré vznikli už v pre-
kambriu. Vzniku ložísk predchádzalo 
koncentrovanie ľahko rozpustných že-
leznatých iónov v  morskej vode, kto-
rá sa v dôsledku absencie kyslíka v at-

mosfére týmito iónmi postupne nasý-
tila. Neskôr v dôsledku zmien v zložení 
atmosféry, zapríčinených zvyšovaním 
koncentrácie kyslíka produkovaného 
najmä sinicami, na začiatku proterozo-
ika, sa železnaté ióny oxidovali na me-
nej rozpustné trojmocné ióny, ktoré 
neskôr sedimentovali ako pružkovaná 
hornina, bohatá na hematit.

Tak ako organická matrica ako pre-
forma iniciovala už v prekambriu preci-
pitáciu anorganických inkrustov a kre-
ovala potenciálne ložiská nerastov, 
tak sa dnes nová vedná disciplína bio-
mimetika snaží imitovať prírodu aj pri 
vývoji proenvironmentálnych adsor-
bentov. Keďže živé organizmy s počet-
nou diverzitou v priebehu miliónov ro-
kov počas evolúcie hmoty syntetizo-
vali tie najušľachtilejšie materiály, ako 
napr. intracelulárny ferrihydrit Fe2O3.½ 
H2O vytvára jadro ferritínového proteí-
nu takmer vo všetkých živých organiz-
moch, prírodné biomateriály sú dnes 
najväčšou inšpiráciou pre biomoleku-
lárne inžinierstvo a  syntézu podob-
ných progresívnych produktov. Našou 
snahou je aspoň čiastočne kombino-
vať, príp. simulovať tieto procesy a prí-
rodné materiály tak, aby sme domá-
ce prírodné zdroje zhodnotili vo vyš-
šej miere.
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