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Anotace
V rámci středoškolské odborné práce jsem se zaměřila na stanovení obsahu huminových
látek v komerčně prodávaných preparátech používaných na podporu růstu rostlin. Za tímto
účelem jsem si osvojila metodiku izolace huminových látek na vzorku lignitu. Tato metodika
vychází z oficiálního postupu od Mezinárodní asociace huminových látek (IHSS –
International Humic Substance Society). Tato metodika byla následně v rámci práce použita
pro izolaci huminových látek z komerčních preparátů na bázi huminových látek (v práci
zvoleny dva pevné a jeden kapalný vzorek).
Ze získaných výsledků je zřejmé, že v případě Lignoaktivátoru od firmy Amagro byl stanoven
téměř totožný obsah huminových látek, jako je hodnota deklarovaná výrobcem, v případě
Draligu od firmy Humatex byl stanovený obsah huminových látek poloviční a u vzorku
kapalného Lignohumátu od firmy Forestina byl dokonce stanovený výtěžek výrazně nižší (asi
1/6 deklarované hodnoty). Pro bližší charakterizaci získaných huminových látek byla použita
elementární analýza a termogravimetrie. Z elementární analýzy lze usoudit, že zastoupení
základních organických prvků bylo u všech získaných vzorků huminových látek téměř totožné
a odpovídá běžnému zastoupení, tak jak uvádí literatura. Byly tedy opravdu získány výtěžky
huminových látek. Z výsledků termogravimetrie dále vyplývá, že až na vzorek Lignoaktivátoru
od firmy Amagro byly získány huminové látky v poměrně vysoké čistotě. U tohoto vzorku
může vysoký obsah popela značit příměsi, které mají simulovat huminové látky.
Získané výsledky této práce naznačují, že popsanou metodiku lze využít pro základní
charakterizaci a k posouzení kvality komerčních rostlinných preparátů na bázi huminových
látek.

Klíčová slova
huminové látky, hnojiva, izolace, lignit
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Anotation
I focused on issue determination of the content of humic substance in commercial products,
which are used as plant growth stimulants. For this purpose I have learned humic substances
isolation procedure on the sample of lignite. This method comes from International Humic
Substance Society (IHSS). Later in the work, this method was used for isolation of humic
substances from commercial products based on humic substances (selected two solid and
one liquid specimen).
The results are indicating that in the case of Lignoaktivator from Amagro the content of
humic substances was similar to the value certified by producer. On the other side in the
case of Dralig (from Humatex) and liquid Lignohumate Forestina, the obtained contents of
humic substances were much lower in comparison with the values declared by producers.
For closer characterization of studied humic substances elemental analysis and
thermogravimetry were used. From the results of elemental analysis can be determined that
the contents of basic organic elements were in all studied samples of humic substances
almost identical and were comparable to the values published for humic substances in
literature. So it was confirmed, that isolated materials were humic substances. From results
of thermogravimetry was also indicated, that except of the sample of Lignoaktivator from
Amagro, all the samples of humic substance were obtained in high purity. In this sample, the
high content of ash can indicate presence of additional chemicals, which should simulate the
presence of humic substances.
Obtained results of this work confirmed the applicability of used methodology for basic
characterization and consideration of quality commercial organic fertilizers based on humic
substances.

Keywords
humic substances, fertilizers, isolation, lignite
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1

ÚVOD

V konvenčním zemědělství se používají hnojiva především proto, aby se udržely výnosy, je
možné použít hnojiva anorganická (založena na obsahu dusíku, fosforu a draslíku), které však
zasolují půdy, tyto soli se dostávají do podzemních vod a to je nežádoucí. Proto jsou v dnešní
době snahy používat organická bio hnojiva a to např. kompostované organické zbytky
(zbytky zeleniny + živočišný hnůj + případné příměsi). Jedním z nich jsou hnojiva na bázi
huminových kyselin (ty zemědělci často nazývají černé zlato), které jsou právě zodpovědné
za výhodné vlastnosti půdy, jako je transport živin nebo vázání těžkých kovů. Další možností
je kombinace anorganických a organických hnojiv.
Výrobci těchto hnojiv se pak často uchylují k nahrazování organických sloučenin
sloučeninami, které vypadají podobně, jsou levnější, ale nevykazují žádané vlastnosti v půdě,
což je nežádoucí. Tato práce se tedy zaměřuje na problematiku stanovení obsahu
huminových látek v komerčně prodávaných preparátech.

2

CÍL PRÁCE

Cílem předložené středoškolské odborné činnosti bylo stanovení obsahu huminových látek
ve vybraných zemědělských podpůrných komerčních produktech, které by dle výrobců měly
být na bázi huminových látek. Experimentální část této práce byla rozdělena na dvě části.
První část byla zaměřena na metodiku práce, tj. izolace huminových látek na referenčním
vzorku organické hmoty. Pro tyto účely byl zvolen vzorek jihomoravského lignitu (Hodonín,
důl Mír). Následně byla tato metodika využita pro izolaci huminových látek ze zvolených
komerčních produktů. V závěrečné části práce byla posouzena kvalita huminových látek,
které byly získány z jednotlivých studovaných vzorků, pomocí jednoduchých fyzikálněchemických charakterizačních metod (elementární analýza, stanovení vlhkosti a popela).

8

3

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

Zkratka

Vysvětlení zkratky

FK

fulvinové kyseliny

HK

huminové kyseliny

HL

huminové látky

HU

humina

tj.

to jest

Symbol

Vysvětlení symbolu

mHK

hmotnost získaných huminových kyselin
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4

TEORETICKÁ ČÁST

4.1 Půda a půdní organická hmota
Půdu lze chápat jako samostatný přírodně historický útvar, který vznikl v důsledku
komplexního působení vnějších činitelů (klima, biologický faktor, podzemní voda, ale také
kultivační činnost lidí) na mateční horninu v určitém čase [1].
Půdní organická hmota je organická část půdy, ta zahrnuje jak složku živou (půdní edafon
a kořeny rostlin), tak i neživou (humus, primární organická půdní hmota). Primární organická
hmota může být původní nebo i zcela rozložená, podstatné je, že nebyla podrobena
působení mikrobiálních enzymů [2].
Při základních biologických procesech makrobiologické prvky cirkulují v přírodě - uhlík (C)
jako oxid uhličitý (CO2), dusík (N) jako amonný kationt NH4+ nebo dusičnanový anion (NO3-)
[3]. Po odumření se k těmto cirkulujícím látkám přidávají také organické zbytky. Tyto látky se
dostávají do svrchních vrstev, kde podléhají působení mikroorganismů, procesům humifikace
a mineralizace [1].
Humus
Humus je půdní organická hmota procházející neustálými změnami (chemické složení,
vlastnosti, funkce). Z chemického hlediska se jedná o soubor tmavě zbarvených dusíkatých
polyfunkčních látek kyselinové povahy s vysokou molekulovou hmotností, které jsou
relativně odolné vůči mikrobiálnímu rozkladu. Charakteristická je také cyklická struktura
jádra. V tomto pojetí se jedná o látky, které kompletně prošly humifikačním procesem a jsou
označovány jako humus pravý [1].
Význam humusu – Jeho množství rozhoduje o biologické aktivitě půdy. Podporuje tvorbu
CO2, který urychluje zvětrávání půdy, také podmiňuje koloběh živin (hlavně C a N)
a dynamiku pH nebo také působí jako tepelný izolátor (vyrovnávání denních i sezónních
tepelných izolátorů [2].

4.2 Huminové látky
Huminové látky (HL) jsou přírodní organické sloučeniny, které představují patrně největší
zásobárnu organického uhlíku na Zemi. Vznikají díky chemickým a biochemickým reakcím,
které doprovázejí rozklad a přeměnu rostlinné a bakteriální biomasy, tento proces se nazývá
humifikace. Nejdůležitější látky účastnící se humifikace jsou lignint, polysacharidy, melanin,
kutin, lipidy, nukleové kyseliny aj. Jen v půdních uhlíkatých sloučeninách je vázáno přibližně
3,3krát více uhlíku než v atmosféře a 4,5krát více než v živých organismech [4]. Pokud se
podíváme na složení HL z hlediska základních chemických prvků, zjišťujeme, že nejvíce
zastoupený je uhlík. Ten tvoří páteř struktury huminových látek v podobě různě dlouhých
řetězců a cyklických struktur spojených do větších či menších útvarů různými typy vazeb.
Tuto roli uhlíku doplňuje vodík, kterého je spolu s uhlíkem ve sloučeninách nejvíce. Mnohem
menší zastoupení má kyslík, který je ale velmi důležitý, protože se vyskytuje hlavně v tzv.
funkčních skupinách. Zastoupení ostatních prvků (dusíku, síry a fosforu) je minoritní [5].
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HL jsou složité vysokomolekulární polycyklické sloučeniny s relativní molekulovou hmotností
v rozmezí několika desítek až stovek tisíců Daltonů. Ve vodných roztocích se vyskytují jako
samostatné molekuly, ale mnohem častěji jsou vzájemně spojeny slabými vazebnými
interakcemi do supramolekulárních struktur [6]. Huminové látky určují kvalitu půd, vod
a vázáním uhlíku v relativně stabilních sloučeninách také složení atmosféry - zásadně
ovlivňují život na zemi [7].
4.2.1 Vznik huminových látek
V minulém století byl výzkum původu huminových látek velmi populární, přestože přesný
mechanismus vzniku dosud není úplně znám. Existují 3 hlavní teorie vzniku HL.
•
•
•

První teorie byla odvozena od lignifikovaných (zdřevnatělých) zbytků rostlin.
Druhá teorie upřednostňuje mechanismus zahrnující chinony. (Organické šestiuhlíkaté sloučeniny se dvěma oxo skupinami.)
Třetí teorie podporuje vznik huminových látek z jednoduchých cukrů, kde probíhají
reakce mezi redukujícími se cukry a aminokyselinami za vzniku hnědých, dusík
obsahujících polymerů. Tyto procesy se označují jako Millardovy reakce [7].

Obr. 1. Mechanismy vzniku huminových látek: Aminosloučeniny syntetizované
mikroorganismy reagují s ligninem (4), chinony (2,3) a redukujícími se cukry (1) [7].
Je pravděpodobné, že uvedené mechanismy vzniku huminových látek existují vedle sebe
a mohou se v závislosti na podmínkách, při jakých děje probíhají, různě prolínat [8]. Obecně
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se procesu vzniku HL říká humifikace a tento proces zahrnuje velké množství následných
biochemických reakcí [7].
Humifikace je jedním ze tří procesů tvorby humusu, dalším je mineralizace a uhelnatění.
Humifikace je soubor enzymatických a biochemických pochodů, při nichž se z meziproduktů
rozkladu organické hmoty tvoří nové látky označované jako látky huminové [1].
Kromě přírodního původu mohou být látky huminového charakteru také antropogenního
původu, vznikají totiž také při biologickém čištění fenolových a splaškových vod [9].
4.2.2 Rozdělení
Huminové látky se dle rozpustnosti ve vodných roztocích dělí na tři základní frakce:
fulvokyseliny, huminové kyseliny a huminy (viz. Obr. 2).

Obr. 2. Vlastnosti a frakce HL [10].
Fulvinové kyseliny (FK)
Fulvinové kyseliny představují takovou frakci HL, která je rozpustná jak v kyselém tak
v bazickém prostředí, a která zůstává v roztoku po odstranění huminových kyselin
okyselením. Zabarvení FK se pohybuje v rozmezí od světle žlutého do žlutohnědého (Obr. 2)
[11]. Od huminových kyselin se liší jednodušší stavbou makromolekuly i celkovým složením
(Tab. 1). Z tabulky je rovněž patrné, že oproti huminovým kyselinám obsahují méně uhlíku
a více kyslíku – Tab. 2. Kromě těchto prvků obsahují také 2-8 % popelovin (Si, Al, Fe, P, Ca,
Mg, K, Na, aj.) [1].
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Tab. 1 – Zastoupení prvků ve fulvinových kyselinách [1]
Prvek

Obsah [hm. %]

C

40-52

O
H
N

40-48
4-6
2-6

Kyselý charakter je dán především obsahem karboxylových skupin (-COOH). V důsledku silně
kyselé reakce (vodný roztok má pH v rozmezí 2,6-2,8) a dobré rozpustnosti ve vodě jsou
velmi agresivní na minerální část půdy, kterou tak zároveň ochuzují o minerální a koloidní
látky [1]. Jejich zvýšený obsah v půdě zajišťuje např.: přeměnu fosforu do forem přijatelných
pro rostliny (HPO42-a HPO4-) [2].

Obr. 3 Hypotetická struktura fulvinové kyseliny [11]
Huminové kyseliny (HK)
HK jsou frakcí, která není rozpustná v kyselých a neutrálních vodných roztocích, avšak
v zásaditých roztocích s vyšším pH rozpustná je. Vyznačují se tmavě hnědou až šedočernou
barvou. Obecně jsou považovány za komplexní aromatické molekuly, které ve své struktuře
obsahují další vázáné organické molekuly, jako jsou aminokyseliny, aminocukry, peptidy
a alifatické sloučeniny [11]. V rozpustném stavu se lehce srážejí s vodíkovým kationtem
minerálních kyselin a dvoj nebo troj mocnými kationty (Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+). Elementární
složení HK je závislé na půdním typu, chemickém složení rostlinných zbytků a podmínkách
humifikace. Procentuální rozmezí elementárního zastoupení je pro přehlednost uvedeno v
tabulce (Tab. 2), mimo těchto prvků obsahují také 1-10 % popelovin [1].
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Tab. 2 – Procentuální zastoupení prvků v HK [1]
Prvek

Obsah [hm. %]

C

52-62

O
H
N

31-39
3-6
2-5

Kyselý charakter je dán především obsahem karboxylových (-COOH) a hydroxylových skupin
vázaných na benzenových jádrech fenolů (-OH) či přímo na alifatických řetězcích. HK se
vyznačují vysokou sorpční schopností a jsou považovány za nejhodnotnější produkt
humifikačních procesů, výrazně ovlivňují půdní vlastnosti podmiňující vysokou úrodnost.
V nasyceném stavu jsou stále a vysoce odolné vůči mineralizaci [1].

Obr. 4 Hypotetická struktura huminové kyseliny [11]
Huminy (HU)
Huminy představují takovou frakci huminových látek, která je ve vodě nerozpustná v celém
rozsahu pH stupnice. HU vykazují černou barvu [11]. Pravděpodobně je to silně
karbonizovaná organická hmota, která je pevně navázána na minerální podíl půdy, a proto se
nedá získat ani mnohonásobnou extrakcí alkáliemi z dekalcinované (vápníku zbavené)
půdy [9]. Elementární složení HU je pro přehlednost uvedena v Tab. 3 [5]. Pro svoji nízkou
reaktivitu jsou považovány za přechod k nereaktivní, vysokomolekulární humusové hmotě,
tzv. „humusovému uhlí“ [2].
Tab. 3 - Procentuální zastoupení prvku v HU [5]
Prvek

Obsah [hm. %]

C

56,1

O
H
N

34,4
5,5
3,7
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4.2.3 Výskyt
Huminové látky můžeme nalézt v přírodě např. v leonarditu, lignitu, černé rašelině, hnědém
uhlí, hnoji, půdě nebo černém uhlí. Tyto vybrané přírodní zdroje jsou podle obsahu
huminových kyselin a fulvokyselin seřazeny v Tab. 4.:
Tab. 4. – Obsah huminových látek ve vybraných přírodních materiálech [7]

Leonardit/lignit

Obsah huminových kyselin
a fulvokyselin [hm. %]
40-80

Černá rašelina

10-40

Hnědé uhlí

10-30

Hnůj

5-15

Kompost

2-5

Půda

1-5

Černé uhlí

0-5

Přírodní zdroj

Huminové látky jsou obsaženy i ve vodě jako negativně nabité, povrchově aktivní
makromolekuly [6].
4.2.4 Struktura
Nesporná role huminových látek je v udržitelnosti života na Zemi. Avšak povědomí
o reaktivitě a základní chemické podstatě je stále velmi malé. Jde o polydisperzní
a heterogenní molekuly, z chemického pohledu jsou to aromatické nebo alifatické řetězce se
specifickými funkčními skupinami. HK nejsou naprosto stejná chemická individua a na
základě strukturní a elementární analýzy se vzájemně mohou nepatrně lišit podle toho,
z jakých zdrojových materiálů byly získány (lignit, půda, kompost) [12].

Obr. 5 – Model molekulové struktury HK podle Stevensona [13]
Molekulová hmotnost HL se pohybuje od 2 do 200 kDa [9]. Dva klasické modely popisující
strukturu, které pro HK sestavil Stevenson, 1994 a pro FK Langford a kol., 1983 jsou
15

prezentovány v Obr. 5 a 6. Podle těchto modelů jsou to aromatické, alifatické, chinonové
a heterocyklické molekuly (tzv. strukturní bloky), které jsou kondenzovány nebo spojeny
alifatickými, kyslíkatými, dusíkatými nebo sulfidickými můstky. Molekula nese vázané
aminokyseliny, lipidy a polysacharidy, které tvoří vnější povrchové vrstvy, které pak reagují
s okolím. Označujeme je jako funkční skupiny [13].

Obr. 6 – Model molekulové struktury FK podle Landrorda [13]
Funkční skupiny huminových látek
Funkční skupiny jsou definovaná uskupení atomů v molekulách, která májí své specifické
vlastnosti projevující se ve fungování molekuly navenek – u huminových látek zajišťují
většinu interakcí s okolím, často jsou to malé části v porovnání s celou molekulou, ale jsou
klíčové z hlediska jejich chování. V HL jsou to hlavně karboxylové, hydroxylové, esterové
a karbonylové skupiny. Jsou významným aspektem fungování huminových kyselin v přírodě.
Kyselé funkční skupiny se totiž ve vodných roztocích disociují a získávají tak záporný náboj.
Okolní struktura okolo funkčních skupin se liší, důsledkem je, že prakticky žádná z těchto
funkčních skupin není stejná [14].
4.2.5 Vlastnosti a využití
Vlastnosti HK, které dávají předpoklad k využití v různých oblastech:
HL zdokonalují strukturu půdy po fyzikální stránce; v písčitých půdách předchází vysokým
ztrátám vody a živin, zároveň se půda stává úrodnější díky rozkladu organické hmoty.
V těžkých kompaktních půdách zlepšují provzdušnění a retenci vody – tím tedy i kultivační
schopnosti.
Chemicky mění HL fixační vlastnosti půdy a to tím, že regulují její hodnotu pH – neutralizují
kyselé i zásadité prostředí, optimalizují příjem vody rostlinami, dále jsou bohaté na minerální
látky nutné pro růst rostlin nebo snižují dostupnost toxických látek v půdách.
Stimulují rostlinné enzymy a zvyšují jejich produkci, taktéž stimulují růst a rozšiřování
vhodných mikroorganismů, zvyšují přirozenou rezistenci rostlin vůči chorobám a zlepšují
klíčivost a životaschopnost semen [8].
Využití v zemědělství
Z ekonomických důvodů – Přidáním HK je možné dosáhnout vyšších výtěžků (až do 70 %),
zároveň je možná 30% redukce používání pesticidů. HK také zvyšují retenci vody, tím
dochází ke snížení nákladů na závlahu pěstovaných rostlin
16

Z ekologických důvodů – Redukují přesolení půd, ke kterému dochází nadměrným
používáním průmyslových minerálních hnojiv, tím redukují toxicitu půdy. Zabraňují úniku
dusičnanů a pesticidů do spodních vod [8].
Využití při ochraně životního prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí se využívá především schopnost HK vázat kationty kovů
a další toxické a jinak nebezpečné látky jako jsou pesticidy, polycyklické sloučeniny, kyanidy,
barviva a detergenty, a to z půdy i z vody. Řada vědeckých prací byla věnována odstraňování
fenolů z vody pomocí HK [15].
Využití ve farmacii
Farmaceutické využití huminových kyselin souvisí s přípravou kosmetických krémů
a terapeutických lázní, ale také s izolací a identifikací sloučenin pro výrobu léčiv. Byly
dokázány aktivity HK podobné heparinu a estrogenu. Je zjištěna účinnost HK na léčení
rakoviny dělohy laboratorních zvířat. Na druhou stranu, využití HK ve farmaceutickém
průmyslu omezuje fakt, že mohou způsobovat mutagenezi DNA [15].
Průmyslové využití
Potenciální průmyslové využití zatím zůstává ve fázi výzkumu. Přesto existuje řada příkladů,
jak by se v této oblasti daly zhodnotit některé vlastnosti HK: při výrobě cementových aditiv,
pigmentů do inkoustů či změkčovadel. [15].
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5

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

5.1 Použité chemikálie a přístroje
Chemikálie:
•
•
•
•

HCl, 35% p.a. (Penta s.r.o.)
AgNO3, p.a. (Lach-Ner, s.r.o.)
NaOH, p.a. (Penta s.r.o.)
Na4P2O7·10 H2O, p.a. (Merck spol. s.r.o.)

Přístroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

třepačka (LT2, Kavalier)
centrifuga (Rotina 46R, Hettich)
pH metr (S20, SevenEasy)
vývěva membránová (N 810, KNF Neuberger)
konduktometr (S30, SevenEasy)
ponorný chladič (TC 40E, Huber)
rotační vakuová odparka (Laborota 4000, Heidolph)
lyofilizátor (KNF Neuberge)
termogravimetrický analyzátor (TGA Q5000, TA Instruments)
CHNS-O elementární analyzátor (EA 3000, EuroVector)

5.2 Studované vzorky a jejich základní charakteristiky
Referenční vzorek:
• Lignit (jihomoravský lignit, lokalita Hodonín, důl Mír)
průměrný obsah HL – 10-30 hm. %
vlhkost – 10 hm. %
Komerční preparáty na bázi huminových látek
• Dralig (HUMATEX, a.s.)
certifikovaný obsah huminových látek – 60 hm. %
• Lignohumát (Forestina s.r.o) – kapalný preparát
certifikovaný obsah huminových látek – 6 hm. %
• Lignoaktovátor (Amagro s.r.o)
certifikovaný obsah huminových látek – 50 hm. %
vlhkost – 10 hm. %
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5.3 Metoda izolace huminových látek
HL se získávají alkalickou extrakcí ze zdrojových matric (lignit, leonardit, kompost, rašelina,
půda, jíl) uvedenou metodiku lze uplatnit i na získání HL z průmyslových preparátů.

Postup izolace HL z pevného vzorku:
1) 30 g preparátu bylo smícháno s 1 dm3 0,1 M roztokem HCl, tato suspenze byla
ponechána jednu hodinu na třepačce.
2) Poté byl preparát promyt dostatečným množstvím destilované vody do odstranění
iontů Cl¯, přítomnost Cl¯ byla ověřena pomocí AgNO3. Pro zkoušku bylo odebráno asi
10 ml roztoku nad sedimentem, ke kterému bylo přidáno několik kapek 1% AgNO3.
V případě, že by došlo ke vzniku bílé sraženiny (AgCl), obsahoval by zkoumaný roztok
chloridové anionty Cl-. Je-li vzorek dostatečně promyt, reakce nemůže probíhat.
3) Preparát byl následně převeden do plastové nádoby s extrakčním činidlem tj. 2 dm3
0,5 M NaOH a 0,1 M Na4P2O7·10 H2O, láhev byla po dobu dvanácti hodin třepána
na třepačce.
4) Získaná suspenze byla odstředěna při 4000 RPM při 15 °C po dobu 20 min.
5) Kapalný podíl obsahující huminové a fulvinové kyseliny byl přefiltrován přes filtr
a okyselen koncentrovaným roztokem HCl na pH hodnotu nižší než 2.
6) Po hodině došlo k vysrážení huminových kyselin, které byly odděleny od roztoku
fulvinových kyselin odstředěním opět při 4000 RPM a 15 °C po dobu 20 min.
7) Získané huminové kyseliny byly převedeny do dialyzačních membrán (póry 1000 Da)
a dialyzovány oproti vodě do vymytí nízkomolekulárních iontů a poklesu konduktivity
k hodnotám naměřeným pro destilovanou vodu.
8) Vzorky byly následně vymraženy a vysušeny lyofilizací (sušení za nízkého tlaku).

Postup izolace HL z kapalného vzorku:
1) Vzorek byl okyselen koncentrovaným roztokem HCl na pH hodnotu nižší než 2.
2) Po hodině došlo k vysrážení huminových kyselin, které byly odděleny od roztoku
fulvinových kyselin odstředěním při 4000 RPM a 15 °C po dobu 20 min.
3) Získané huminové kyseliny byly převedeny do dialyzačních membrán (póry 1000 Da)
a dialyzovány oproti vodě do vymytí nízkomolekulárních iontů a poklesu konduktivity
k hodnotám naměřeným pro destilovanou vodu.
4) Vzorek byl následně vymražen a vysušen lyofilizací.
V případě lignohumátu (Forestina) a draligu (Humatex) po okyselení (u draligu krok 5 –
byl to pevný vzorek, u lignohumátu krok 1 – tekutý vzorek), zůstávalo poměrně velké
množství huminového materiálu rozpuštěného ve výsledném roztoku. Z tohoto důvodu
byly získané kapalné produkty rovněž podrobeny stanovení obsahu huminových látek:
Převedeny do dialyzačních membrán (póry 1000 Da) a dialyzovány oproti vodě do vymytí
nízkomolekulárních iontů a poklesu konduktivity k hodnotám naměřeným pro
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destilovanou vodu. A poté vymraženy a vysušeny lyofilizací. V práci jsou pro přehlednost
dále označovány jako vzorky neusazeno.
Ukázky získaných výtěžků HL z jednotlivých studovaných vzorků jsou zobrazeny na
Obr. 7, 8 a 9.

Obr. 7 – Srovnání výtěžku neusazené časti humatexu (nalevo) a lignitu (napravo)

Obr. 8 – Srovnání sedimentu humatexu (nalevo) a jeho neusazené části (napravo)
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Obr. 9 – Lignohumát (usazeno)

5.4 Stanovení obsahu HL v jednotlivých vzorcích a jejich charakterizace
Všechny vzorky huminových látek izolované dle postupu uvedeného v kapitole 4.3 byly
zváženy a získané hmotnosti byly následně přepočteny na 1 g původního zdrojového
materiálu (respektive 1 ml v případě kapalného lignohumátu – Forestina). Bližší srovnání
naleznete v kapitole 5.1.
Huminové látky byly následně charakterizovány běžnými fyzikálně-chemickými metodami.
Pro určení obsahu základních organických prvků (C, H, N, O, C) v jednotlivých vzorcích byla
využita CHNS-O elementární analýza (EA 3000, EuroVector). U všech získaných vzorků HL byl
rovněž termogravimetricky (TGA Q5000, TA Instruments) určen obsah nespalitelných
anorganických příměsí (tzv. popela) a celková vlhkost.
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6

VÝSLEDKY A DISKUZE

6.1 Stanovení obsahu huminových látek v komerčních produktech
Podle postupu, který je uveden v kapitole 4.3, byly izolovány huminové látky z referenčního
vzorku lignitu a rovněž z komerčních preparátů na bázi huminových látek. Celkové získané
výtěžky HL z jednotlivých studovaných vzorků jsou sumarizovány v Tab. 5.
Tab. 5 – Výtěžky izolace huminových látek z jednotlivých komerčních produktů
Vzorek

mvzorek (g)

mvzorek /1 g materiálu (–)

lignit (reference)
lignoaktivator – Amagro
Dralig - Humatex (neusazeno)
Dralig – Humatex (usazeno)
lignohumát - Forestina (neusazeno)
lignohumát - Forestina (usazeno)

4,513
16,103
2,334
5,705
0,791
10,687

0,1504
0,5368
0,0778
0,1901
7,97x10-4
0,0107

Největší hmotnostní výtěžek HL byl získán po izolaci ze vzorku lignoaktivatoru, naopak
z průmyslových preparátů bylo nejmenší množství HL získáno ze vzorku Dralig. Ze vzorků
Draligu a lignohumátu Forestina byly získány vždy dva vzorky, a to usazený/neusazený
(viz kapitola 4.3). Větší výtěžek byl v obou případech v usazené části, avšak ani v neusazené
části se nenacházelo zanedbatelné množství HL. Všechny výtěžky byly následně přepočteny
na 1 g původního materiálu (pouze u vzorku lignohumát Forestina na 1 ml vzorku původního,
neboť byl kapalný). Z výtěžků byly odebrány vzorky, které byly následně podrobeny fyzikálně
chemické charakterizaci pomocí elementární analýzy a termogravimetrie.

6.2 Charakterizace izolovaných huminových látek
U jednotlivých vzorků byl stanoven obsah základních prvků (uhlík, vodík, dusík, kyslík a síra)
pomocí elementární analýzy (EA3000, EuroVector). Následně byly jednotlivé vzorky
podrobeny stanovení obsahu pevného nespalitelného podílu tzv. popela a celkové vlhkosti
pomocí termogravimetrie (TGA Q5000, TA Instruments), kde je výsledkem změna hmotnosti
vzorku v závislosti na teplotě.
Základní princip kvantitativního stanovení C, H, N, S a O pomocí elementární analýzy spočívá
ve spálení analyzovaného vzorku (může jít o organický i anorganický materiál) v proudu
kyslíku za vysokých teplot (až 1200°C). Plynné produkty spálení (N2, CO2, H2O a SO2) jsou
vyčištěny, odděleny na jednotlivé složky a analyzovány na TCD detektoru – tepelně
vodivostní detektor, který je součástí elementárního analyzátoru (EA 3000) po spálení jsou
detekovány právě koncentrace N2, CO2, H2O a SO2 z toho pak přístroj přepočítá, kolik bylo
jednotlivých prvků C, H, N, S a kyslík přístroj dopočte do 100 % organické části vzorku.
Pomocí elementární analýzy na přístroji EA 3000 (EuroVector) je tak možné přímo stanovit
obsah uhlíku, vodíku, dusíku a síry. Kyslík se následně dopočítává.
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Na Obr. 8 je uveden příklad získaného termogravimetrického záznamu pro vzorek lignitu. Při
této metodě je analyzovaný materiál zahříván v rozsahu 0-800 °C s krokem 10 °C/60s.
Postupně dochází k úbytku materiálu. Ze získaného termogravimetrického záznamu lze
následně stanovit absolutní vlhkost vzorku (úbytek hmotnosti při 110 °C) a obsah popela (tj.
nespálený zbytek při cca 550 °C).

Obr. 8 – Příklad termogravimetrického záznamu pro vzorek lignitu. Termogravimetrické
záznamy pro zbylé vzorky jsou uvedeny v přílohách práce (Příloha 1 – Příloha 5).
Stanovené hodnoty průměrného zastoupení jednotlivých prvků (C, O, N, H, S) v jednotlivých
izolovaných vzorcích HK stejně jako vlhkost a obsah popela jsou uvedeny v Tab. 5.
Tab. 5 – Výsledky elementární analýzy a TGA
Vzorek

Obsah (hm. %)
uhlík

vodík dusík

kyslík

síra

popel

vlhkost

lignit (reference)

56,26

4,39

1,30

27,53

3,22

1,33

5,98

lignoaktivator – Amagro

44,86

3,48

1,00

25,10

0,00

23,53

2,04

Dralig - Humatex (neusazeno)

37,52

4,46

0,39

35,09

7,94

6,25

8,34

Dralig – Humatex (usazeno)

49,89

4,61

1,21

29,61

4,62

4,08

5,98

lignohumát - Forestina (neusazeno)

49,89

4,18

0,87

20,11

9,79

8,24

6,91

lignohumát - Forestina (usazeno)

56,76

4,76

0,75

25,84

5,32

2,49

3,97

Z výsledků elementární analýzy je zřejmé, že především u usazených vzorků jsou určená
elementární složení dost podobná. U těchto vzorků se jedná běžná elementární složení,
uváděná v literatuře pro huminové kyseliny [3, 13]. V případě neusazených frakcí se pak
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elementární složení mírně liší, je tedy možné, že se jedná o frakci huminových látek o nižší
molekulové hmotnosti typu fulvokyseliny. Případně se může jednat o další látky, které však
mají blízké vlastnosti jako látky huminové.
Obsah popela souvisí s obsahem anorganických nečistot, tedy i s tím, jak se podařilo HL
promýt při dialýze. Pokud se dialýza podařila, měly by být stanovené hodnoty obsahu popela
blízké nule, obdobně jako v případě referenčního vzorku lignitu. Z výsledků v Tab. 5 vyplývá,
že vzorek lignoaktivatoru nebyl dostatečně promyt, nebo anorganické příměsi tohoto vzorku
nebyly nízkomolekulární, ale obsahuje nějaké větší (vysokomolekulární) anorganické
molekuly, které neprošly přes dialyzační membrány. Mírně vyšší obsah popelovin byl rovněž
naměřen u obou neusazených frakcí získaných z Draligu respektive lignohumátu Forestina.
V ostatních případech byly získány huminové látky v poměrně vysoké čistotě s velmi nízkým
obsahem anorganických nečistot.

6.3 Srovnání stanovených obsahů HL s hodnotami certifikovanými výrobci
Pomocí výsledků elementární analýzy byly jednotlivé výtěžky přepočteny na suchý vzorek
bez popela. V případě vzorků Draligu a lignohumátu Forestina byly dvě frakce
(usazeno/neusazeno viz kapitola 5.1). Avšak pro účely srovnání výtěžků s certifikovanými
obsahy, které uvádí výrobce na obalu, byly toto části (neusazeno/usazeno) sečteny
a uspořádány do Tab. 6.
Tab. 6 – Výsledky elementární analýzy a TGA
Vzorek

mHK (g)

Lignit (reference)

4,18
11,99
6,97
9,81

Lignoaktivator – Amagro
Dralig - Humatex
Lignohumát - Forestina

Stanovený obsah HK
(hm.%)
13,94

Obsah HK uváděný
výrobcem (hm.%)
10-30

39,95

50

23,24

60

0,98

6

Jak můžeme vidět v Tab. 6: V případě referenčního vzorku lignitu stanovený obsah HK se
nachází v rozsahu, který je běžně udáván v literatuře. U lignoaktivátoru byl stanoven mírně
nižší obsah huminových látek, a to asi o 10 %, avšak v případě dalších vzorků je stanovený
obsah výrazně nižší. U Draligu je stanovený obsah HK méně než ½ certifikovaného obsahu.
U lignohumátu Forestina už je stanovený obsah dokonce jen ⅙ uváděné hodnoty, a právě
vyšší obsah popelovin, které se při dialýze nepodařilo vymýt, naznačuje, že produkt může
obsahovat nějaké příměsi, které by měly simulovat funkci huminových látek v preparátu.
Avšak abychom to mohli říct s jistotou, bylo by nutné použít další fyzikálně-chemické metody
typu infračervené spektrometrie nebo nukleární magnetické resonance.
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7

ZÁVĚR

V rámci středoškolské odborné činnosti jsem se zaměřila na studium obsahu huminových
látek v komerčních preparátech a rovněž na posouzení jejich kvality pomocí jednoduchých
fyzikálně-chemických metod. Aby bylo možné tuto problematiku studovat, bylo nejprve
nutné si osvojit samotnou metodiku izolace huminových látek ze vzorků organické hmoty,
která vychází z certifikovaného postupu popsaného Mezinárodní společností pro výzkum
huminových látek (International Humic Substances Society – IHSS). Základy této metodiky
byly přiblíženy na referenčním vzorku lignitu. Dále byla tato metodika v práci použita na
izolaci a posouzení kvality huminových látek izolovaných z vybraných zástupců komerčních
preparátů (2 pevné vzorky a 1 kapalný).
Hlavním úkolem mé středoškolské odborné činnosti tak bylo posoudit, zda stanovené
hodnoty obsahu huminových látek odpovídají hodnotám, které uvádí výrobci. Pro tyto účely
bylo rovněž nezbytné odlišit u získaných výtěžků huminových látek organickou část od
anorganických příměsí (tzv. popela), což bylo u získaných výtěžků posouzeno pomocí
termogravimetrie. Získané výtěžky huminových látek byly vždy přepočteny na celkovou
navážku zdrojového materiálu, ze kterého byly izolovány. V případě vzorku Lignoaktivatoru
od firmy Amagro byl stanovený obsah huminových látek nižší asi o 10 hm. % oproti
deklarované hodnotě, u Draligu od firmy Humatex byla výsledná hodnota poloviční
a u tekutého Lignohumátu Forestina byla shoda výrazně nižší. Výrazná odchylka stanovené
hodnoty obsahu huminových látek posledně zmiňovaného vzorku hnojiva mohla souviset
rovněž s faktem, že při výpočtech byla použita jednotková hustota zdrojového vzorku
lignohumátu. Z výsledků termogravimetrie rovněž vyplývá, že u vzorku Lignoaktivátoru od
firmy Amagro byl stanoven vyšší obsah popela. To může značit vyšší obsah příměsí, které
mají simulovat funkci huminových látek v tomto preparátu. Na druhou stranu z výsledků
elementární analýzy vyplývá, že všechny získané vzorky huminových látek vykazují
zastoupení základních organických prvků (C, H, N, O, S), které je běžné pro huminové látky.
Pro důkladnější posouzení, zda získané výtěžky huminových látek obsahují další příměsi či
nikoliv by bylo nezbytné použít další metody chemické analýzy typu infračervené
spektrometrie nebo nukleární magnetické rezonance. Tyto metody však nebyly použity,
neboť práce byla časově omezena.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Termogravimetrický záznam pro lignoaktivátor

Příloha 2: Termogravimetrický záznam pro dralig – usazeno
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Příloha 3: Termogravimetrický záznam pro dralig – neusazeno

Příloha 4: Termogravimetrický záznam pro lignohumát – usazeno
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Příloha 5: Termogravimetrický záznam pro lignohumát – neusazeno
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