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1. Úvod 

 
Oxo-hydroxidy železa patria medzi najrozšírenejšie 

a najstabilnejšie oxidy železa v prírode. Majú široké spek-
trum využitia, napríklad ako východiskový materiál pri 
štúdiu mechanizmov rozpúšťania, adsorpcie iónov 
a molekúl, redukčných a katalytických reakcií1. Taktiež sa 
vyznačujú sorpčnými vlastnosťami pre veľkú skupinu 
prvkov2. Gimenéz a spol.3 sa zaoberal štúdiom niektorých 
oxo-hydroxidov ako sorpčných materiálov a vo svojich 
záveroch demonštroval, že práve tieto sú vhodnými sor-
bentmi vďaka ich vlastnostiam – najmä veľkému mernému 
povrchu a vysokej sorpčnej kapacite4, ako aj častému vý-
skytu. 

Selén patrí medzi prvky, ktoré sa dobre sorbujú na 
oxo-hydroxidy železa, čo potvrdili viaceré štúdie5–9. Ide 
o stopový esenciálny prvok, ktorý po prekročení limitnej 
koncentrácie pôsobí na ľudský organizmus toxicky. Kon-
centračný interval medzi týmito efektmi je relatívne úzky, 
čo si vyžaduje pravidelné monitorovanie a kontrolu. Pre 
Se je typické hromadenie v podpovrchových častiach pôd 

(súčasť oxidov železa, sulfidov...) alebo migrácia do pod-
zemných vôd10. Jedným z izotopov selénu významným 
z environmentálneho hľadiska je dlhožijúci rádiozotop79Se 
s t1/2=3,77·105 roka (cit.11), ktorý je produktom štiepenia 
235U. Ten sa nachádza vo vyhorenom jadrovom palive, ako 
aj v odpadoch pochádzajúcich z jeho spracovania. Patrí 
medzi nuklidy zodpovedné za dlhodobé radiačné nebezpe-
čenstvo jadrového odpadu10. Existencia rádioaktívneho 
selénu predstavuje riziko pri jeho hromadení v pôdach, 
ako aj pri migrácií v podzemných vodách. 

 
 

2. Selén 
 
Selén (protónové číslo Z=34) patrí medzi základné 

živiny, tvorí nevyhnutnú súčasť ľudskej stravy12, no na 
človeka môže pôsobiť aj toxicky. Rozdiely v dávkach, 
kedy je nevyhnutný pre život (esenciálny) a kedy už toxic-
ký, sú veľmi malé13. Ak je denná spotreba selénu 
v ľudskej strave menej ako 55 g/deň, má to za následok 
jeho nedostatok. Naopak, ak je prísun selénu viac ako 
400 g/deň, sú jeho účinky považované za toxické14. Defi-
cit selénu narušuje antioxidačný systém buniek, čo môže 
viesť k dysfunkcii mozgu, srdcovo-cievneho systému, 
pečene alebo svalov15. Taktiež bola dokázaná vyššia úmrt-
nosť na hypertenziu, ischemické choroby a choroby arté-
rií16,17. 

Do prostredia sa selén dostáva prírodnými procesmi 
a ľudskou činnosťou. Významný prírodný proces, ktorý 
prispieva k jeho hromadeniu, je zvetrávanie morských 
bridlicových skál z obdobia kriedy18. K hlavným zdrojom 
z ľudskej činnosti patrí získavanie, spracovanie 
a spaľovanie fosílnych palív18, výroba Cu, Ni (cit.19,20) 
a Zn (cit.20). V stopových množstvách je prítomný v uhlí, 
jeho produktoch, olejoch, olejových bridliciach a ich ved-
ľajších produktoch19,21. 

Selén sa môže vyskytovať vo forme anorganických aj 
organických zlúčenín. V anorganických zlúčeninách sa 
vyskytuje v oxidačných stupňoch −II, 0, +IV a +VI, pre-
vládajúce oxidačné stupne sú +IV a +VI. V organických 
zlúčeninách sa vyskytuje prevažne v oxidačnom stupni 
−II. Môže to byť v podobe metylovaných foriem alebo 
aminokyselín, v ktorých selén nahrádza síru22. 

Špeciácia selénu hrá dôležitú úlohu pri efektívnosti 
jeho odstraňovania, najmä pri nízkych koncentráciách. 
Najčastejšie sa vo vodnom prostredí nachádza selén vo 
forme kyslíkatých aniónov – seleničitanov (IV) a seléna-
nov (VI) . Seleničitan je prítomný ako ión HSeO3

– pod 
pH 7, pri alkalickom pH prevláda dvojnásobne nabitý ión 
SeO3

2– (obr. 1). Viac oxidovaný selénan nesie dvojitý ná-
boj pri pH vyššom ako 2 (cit.23). 

Súčasťou rádioaktívneho odpadu je rádioizotop 79Se, 
s t1/2=3,77·105 roka (cit.11), ktorý sa v jadrovom odpade 
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nachádza dominantne v oxidovanej forme ako oxoanióny. 
Tieto sú v prostredí veľmi mobilné vďaka rozpustnosti vo 
vode, z čoho vyplýva relatívne vysoké riziko kontaminácie11. 

Minimálne rozdiely v esencialite a toxicite selénu 
vedú k nárokom na presnosť pri jeho stanovení v rôznych 
chemických formách a oxidačných stavoch. Analýza tohto 
typu spadá do oblasti elementárnej špeciačnej analýzy24–28. 
Špeciácia Se a pH prostredia hrá dôležitú úlohu pri pláno-
vaní opatrení zameraných na sanáciu selénu23. 

Na stanovenie selénu sa najčastejšie používajú spek-
trometrické metódy, najmä plameňová atómová absorpčná 
spektrometria (FAAS)29, atómová absorpčná spektrometria 
s elektrotermickou atomizáciou (ETAAS)30–32, atómová 
absorpčná spektrometria s generovaním hydridov 
(HGAAS)33, optická emisná spektrometria s indukčne 
viazanou plazmou (ICP-OES)32, hmotnostná spektrometria 
s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS)34,35, ale aj 
UV-VIS spektrofotometria36,37. 

 

 
3. Oxo-hydroxidy železa 

 
Železo je po kyslíku, kremíku a hliníku najčastejšie sa 

vyskytujúci prvok v zemskej kôre. V magmatických horni-
nách sa nachádza ako súčasť silikátov, pyroxénov, amfibo-
lov a olivínov. Taktiež sa môže vyskytovať aj v sulfidoch 

ako pyrit (FeS2) a uhličitanoch ako siderit (FeCO3)
1. 

Železo sa v prírode často vyskytuje vo forme oxo-
hydroxidov. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce patria goet-
hit (-FeO(OH)), hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4) 
a v menšej miere aj maghemit (γ-Fe2O3) a lepidokrokit 
(γ-FeO(OH)). 

Základnou štruktúrnou jednotkou pre všetky Fe oxo-
hydroxidy je oktaéder, v ktorom je každý atóm Fe obklo-
pený šiestimi O alebo O a OH iónmi. Trojmocný katión 
železa môže byť čiastočne nahradený inými trojmocnými 
katiónmi kovu podobnej veľkosti (Al, Mn, Cr a V) alebo 
dvojmocnými kovmi (Ni, Co, Cu, Zn,Ti). Ide o  izomorfnú 
substitúciu, pri ktorej nedochádza k zmenám v štruktúre. 
Menia sa ich vlastnosti, napr. veľkosť elementárnych bu-
niek, magnetické vlastnosti, farba alebo rozpustnosť38. 

Tieto zlúčeniny sú veľmi stabilné v aeróbnych pod-
mienkach, v anaeróbnych podmienkach sú menej stabilné 
a dochádza k ich rozpúšťaniu. Sú schopné tvoriť kovovo-
organické komplexy, kde sú katióny kovu viazané s funk-
čnými skupinami (-COOH, =CO, -OH, -OCH3, -NH2, -SH) 
organických zlúčenín, ktoré vedú k tvorbe kruhových 
štruktúr obsahujúcich ióny kovu39.  

Oxo-hydroxidy železa zohrávajú dôležitú úlohu pri 
migrácií selénu v prírodnom prostredí a môžu sa využiť  aj 
pri jeho odstraňovaní z kontaminovanej vody9. Viaceré 
z prác, ktoré sa zaoberali štúdiom sorpcie selénu na oxo-
hydroxidy železa, pracovali so syntetickými sorbentmi, 
ktoré majú lepšie definované vlastnosti 9,40–42.  

 
 
 

4. Sorpcia 
 
V prvom kroku prebieha sorpcia na povrchu vo forme 

tenkej priľahlej vrstvy (adsorpcia). Druhým krokom je 
pohlcovanie látok v póroch (absorpcia)43. 

  
4.1. Termodynamika sorpcie 

 
Závislosť množstva adsorbátu naviazaného na adsor-

bent od rovnovážnej koncentrácie v roztoku pri určitej 
teplote po dosiahnutí rovnovážneho stavu vyjadruje ad-
sorpčná izoterma43. 

Pri rovnováhe sa celkový stav sústavy nemení a rieše-
nie pre  dáva Langmuirovu izotermu44. 

 
kde K je Langmuirova konštanta, c je rovnovážna koncen-
trácia, max  je maximálna sorpčná kapacita45. 

Freundlichova adsorpčná izoterma46 sa často predpo-
kladá adsorpciu na nehomogénnom povrchu.  

 
kde F a n sú konštanty (n<1), c je rovnovážna koncentrácia45. 

Obr. 1. Eh/pH diagram selénu55  

   (1) 
max 1

Kc

Kc
 



 (2) 1/ nFc 
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4.2. Kinetika sorpcie 
 
Jedným z najdôležitejších faktorov pri opise priebehu 

sorpcie v systéme voda-pevná fáza je rýchlosť adsorpcie. 
Sorpčné procesy na oxo-hydroxidy železa sa najčastejšie 
opisujú pomocou kinetických modelov pseudo-prvého 
poriadku a pseudo-druhého poriadku.  

 
1) Kinetický model pseudo-prvého poriadku 

Model používaný na opis kinetiky sorpcie v systéme 
roztok/tuhá látka, a ktorý zároveň využíva parameter 
sorpčnej kapacity sorbentu. 

kde k1 je rýchlostná konštanta, qt je množstvo adsorbátu 
adsorbovaného v čase t, qe je jeho hodnota v rovnováhe47. 

 
2) Kinetický model pseudo-druhého poriadku 

V roku 1995 Ho opísal kinetický model adsorpcie 
dvojmocných iónov kovov na rašeliny48. 

kde k je rýchlostná konštanta sorpcie, qe je množstvo iónov 
adsorbovaných v rovnovážnom stave, qt je množstvo iónov 
na povrchu sorbentu v rôznom čase t (cit.48). 

Vo vzťahu k oxohydroxidom Fe sa kinetikou sorpcie 
zaoberajú viaceré práce49,50. 

Azizian vo svojej práci teoreticky študoval kinetiku 
sorpcie. Zo záverov jeho práce vyplýva, že v prípade vyso-
kých koncentrácii sorbátu v roztoku je vhodné aplikovať 
model pseudo-prvého poriadku, zatiaľ čo v prípade níz-
kych koncentrácii je vhodnejšie aplikovať model pseudo-
druhého poriadku51. 

Giménez a spol.3 vo svojej práci študovali sorpciu 
As (III) a As (V) na tri pevné látky (geothit, hematit 
a magnetit). Vo všetkých prípadoch nastala rovnováha do 
2 hodín a použitý bol kinetický model pseudo-druhého 
poriadku. 

Rovira a spol. sledovali kinetiku sorpcie na goethit 
a hematit. Z ich záverov vyplýva, že rovnovážný stav na-
stáva do 50 hodín, v oboch prípadoch použili na opis prie-
behu sorpcie kinetický model pseudo-druhého poriadku. 

Sharrad a spol.52 vo svojej práci študovali kinetiku 
sorpcie Se (IV) na priemyselne vyrábaný FeOOH. Z ich 
záverov vyplýva, že sorpcia má veľmi rýchly priebeh 
a v priebehu 8 hodín je obsadených viac ako 99 % sorpč-
nej kapacity sorbentu. Aj v tejto štúdii aplikovali na prie-
beh sorpcie kinetický model pseudo-druhého poriadku, 
ktorý lepšie opisuje jej priebeh. Adsorpčné izotermy pri 
rôznych teplotách boli v tejto práci opísané pomocou Lan-
gmuirovej izotermy. 

 
 

5. Sorpcia Se na vybrané oxo-hydroxidy železa  
 

5.1. Sorpcia selénu na goethit a hematit 
 
Rovira a spol.5 sa vo svojej práci zameriavajú na štú-

dium interakcií Se (IV) a Se (VI) na prírodné oxo-
hydroxidy železa: goethit a hematit. Štúdiu uskutočňovali 
v sérií dvoch pokusov pri laboratórnej teplote. V prvom 
pokuse sledovali sorpciu ako funkciu počiatočnej koncen-
trácie selénu a výsledky vyhodnocovali pomocou Langmu-
irovej izotermy. Druhá séria pokusov študovala sorpciu 
ako funkciu pH. Pri Se(IV) potvrdili na povrchu hematitu 
vznik komplexov FeOSe(O)O– , pri goethite ide o zmes 
FeOSe(O)O– a FeOSe(O)OH. V prípade Se(VI) ide 
v oboch prípadoch o tvorbu komplexov FeOH2

+-SeO4
2–. 

Výsledky ukazujú, že v závislosti od pH je najvyššia miera 
sorpcie zaznamenaná v kyslom prostredí. Spôsobuje to 
prítomnosť HSeO3

– a  HSeO4
– iónov pre Se (IV) a Se (VI). 

Hayes a spol.53 sledovali priebeh sorpcie selénu na 
syntetický goethit pomocou EXAFS. Pozorovali tvorbu 
vnútorných (inner sphere) povrchových komplexov v prí-
pade seleničitanov a vonkajšie (outer sphere) hydratované 
komplexy pre selénany. 

Štúdiom kinetiky sorpcie Se (IV) na oxo-hydroxid 
železa sa vo svojej práci zaoberali aj Zhang a Sparks6. Na 
pokusy použili syntetický goethit s  merným povrchom 
70,1 m2 g–1. Závery ich práce ukazujú v prvom kroku sor-
pcie vznik vonkajších komplexov, ktoré sa v nasledujúcom 
kroku premieňajú na vnútorne komplexy. Autori študovali 
aj závislosť sorpcie od pH. Potvrdili vyššiu mieru sorpcie 
v kyslom prostedí, čo potvrdzuje vo svojej práci aj Rovira 
a spol5. 

Duc a spol.40 tiež študovali sorpciu seleničitanov 
a selénanov na syntetickom  hematite v závislosti od zme-
ny pH v rozmedzí od 2–12. Ich závery ukazujú, že sorpcia 
je efektívnejšia pri nižšom pH v kyslej oblasti. So zvyšujú-
cim sa pH sorpcia klesá, po pH 9 je sorpcia minimálna, čo 
vyplýva aj zo záverov práce Zhanga a Sparksa6. 

Peak a Sparks41 a Wijnja a Schulthess42 sledovali 
mechanizmus sorpcie Se (VI) na rôznych oxidoch 
a oxohydroxidoch železa (medzi nimi aj syntetický goethit 
a hematit) pomocou rôznych spektroskopických techník. 
Z ich záverov vyplýva, že pri goethite dochádza k vzniku 
vonkajších a vnútorných komplexov v alkalickom prostre-
dí, pri hematite sa tvoria vnútorné komplexy pri kyslom 
pH, čo súhlasí so závermi práce Hayesa a spol.53. 

 
5.2. Sorpcia Se na magnetit 

 
Kim a spol.7 analyzuje vplyv uhličitanov 

a kremičitanov (bežne rozšírené v žulových podzemných 
vodách) na sorpciu Se (IV) a Se (VI) na magnetit. Seleni-
čitany sa veľmi dobre sorbovali na magnetit pri pH nižšom 
ako 10. Pri selénanoch bola sorpcia výrazne nižšia pri pH 
7–11. V tomto prípade bol zaznamenaný výrazný vplyv 
kremičitanov a uhličitanov, ktoré bránili sorpcii. Kremiči-
tany aj uhličitany znižujú sorpciu, významnejší vplyv mali 
kremičitany. Aj v tomto prípade autori predpokladajú 

  (3)  t
1 e t

dq
k q q

dt
 

   (4)  2t
1 e t

dq
k q q

dt
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vznik vnútorných monodentátnych komplexov FeOSeO2. 
Martínez a spol.9 vo svojej práci študovali sorpciu 

Se (IV) a Se (VI) na magnetit v blízkosti úložiska jadrové-
ho odpadu, ktorá môže zohrávať dôležitú úlohu pri mobili-
te rádioaktívnych prvkov. Z ich výsledkov vyplýva, že pri 
sorpcii Se (IV) vznikajú vnútorne komplexy FeOHSeO3

2– 
a FeHSeO3, zatiaľ čo pri Se(VI) vonkajšie komplexy 
FeOH2

+-SeO4
2–. Táto práca študovala aj závislosť sorpcie 

od počiatočnej koncentrácie, pričom výsledky modelovali 
pomocou Langmuirovej adsorpčnej izotermy. Tieto vý-
sledky korešpondujú s viacerými prácami5,8,52, ktoré sa 
zaoberajú štúdiom sorpcie seleničitanov a selénanov na 
oxidy a oxo-hydroxidy železa. 

 
5.3. Sorpcia Se na ferihydrit a lepidokrokit 

 
Das a spol.8 sa vo svojej práci venujú sorpcii Se (VI) 

na syntetické oxo-hydroxidy, konkrétne na ferihydrit, go-
ethit a lepidokrokit. Sorpciu sledovali ako funkciu koncen-
trácie sorbentu. Pokusy vykonávali pri laboratórnej teplote 
a v blízkosti neutrálneho pH (~7). Z ich záverov vyplýva, 
že ferihydrit je najefektívnejší adsorbent, druhým v poradí 
je goethit a lepidokrokit je najmenej účinný. Tiež zistili, že 
za stanovených podmienok má goethit vyššiu afinitu k Se 
ako lepidokrokit, napriek tomu, že ten má väčší merný 
povrch. Taktiež sledovali závislosť sorpcie od počiatočnej 
koncentrácie pre všetky tri sorbenty. Vo všetkých prípa-
doch sa potvrdilo, že sorpciu lepšie opisuje Langmuirova 
adsorpčná izoterma. 

 
5.4. Sorpcia Se na maghemit 

 
Jordan a spol.54 sa vo svojej práci zaoberali štúdiom 

sorpcie Se (VI) na maghemit. Ich výsledky ukazujú, že 
sorpcia bola maximálna pri kyslom pH 3,5 a so zvyšujú-
cim sa pH sa znižovala. Tiež potvrdili fakt, že proces sor-
pcie patrí medzi veľmi rýchle procesy. Ich štúdia dokázala 
vznik prevažne vonkajších povrchových komplexov 
v rámci celej škály sledovaného pH (3,5–8), vnútorné 
komplexy vznikali v menšej miere. 

 
 

6. Záver 
 
Adsorpcia je jeden z faktorov, ktorý zohráva dôležitú 

úlohu pri získavaní informácií o polutantoch v prostredí. 
Ako sorbenty sa často používajú oxo-hydroxidy železa, 
ktoré sú bohato rozšírené v pôdach a majú dobre sorpčné 
vlastnosti. Sorpcia patrí medzi metódy vhodné pri odstra-
ňovaní selénu z prostredia. Na základe publikovaných prác 
je potvrdené, že pri sorpcii na povrchu sorbentu vznikajú 
pri Se (IV) a Se (VI) vonkajšie a vnútorné komplexy. Tieto 
štúdie sledovali aj závislosť sorpcie od zmeny pH. Z ich 
záverov vyplýva, že najefektívnejšie prebieha sorpcia selé-
nu na rôzne oxo-hydroxidy železa pri kyslom pH. Niektoré 
práce študovali sorpciu ako funkciu počiatočnej koncentrá-
cie, pričom výsledky vo všetkých prípadoch lepšie fitovala 
Langmuirova izoterma, čo naznačuje vytvorenie monomo-

lekulovej vrstvy adsorbátov na povrchu adsorbentov. Naj-
viac prác sa venuje goethitu a hematitu, v menšej miere sú 
publikované práce s magnetitom. Takmer všetky práce, 
ktoré študovali sorpciu selénu na oxo-hydroxidy železa, 
pracovali so synteticky pripravenými sorbentmi, 
s prírodným goethitom a hematitom pracovali Rovira 
a spol.5. 

Kinetiku sorpcie autori študovali najmä kinetickými 
modelmi pseudo-prvého resp. pseudo-druhého poriadku. 
Viaceré štúdie odporúčajú aplikáciu pseudo-druhého po-
riadku ako vhodnejšieho modelu pri sorpcií selénu na oxo-
hydroxidy železa. 
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J. Dudová and M. Bujdoš (Institute of Laboratory 
Research on Geomaterials, Comenius University, Bratisla-
va): Study of Selenium Sorption on Iron Oxide Hy-
droxides 

  
Se is a toxic element of high mobility in the environ-

ment. Fe hydroxide oxides might play an important role in 
the migration. This review is aimed at the study of Se(IV) 
and Se(VI) sorption on Fe oxide hydroxide. The sorption 
of Se increases with pH increasing from 3.0 to 5.0. The 
sorption was fitted with Langmuir isotherms. The sorption 
behaviour was explained using a pseudo-first and pseudo-
second order model. The latter model fitted the data best. 

 
 

 


