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MOTIVÁCIA 

Znečistenie kontaminantmi sa stalo globálnym problémom a sú veľké obavy vzhľadom k ich 

vyššej toxicite, vyššej bioakumulácií v ľudskom tele a potravinovom reťazci, povahe 

rozložiteľnosti a s najväčšou pravdepodobnosťou karcinogenite u človeka. Meď, železo, 

mangán a sírany sú najčastejšie kontaminanty v povrchových a podzemných banských vodách, 

ale aj v priemyselných odpadových vodách. Výskyt týchto iónov vo vode spôsobuje ohrozenie 

nielen u človeka, ale i životného prostredia. 

Ťažké kovy sú z kontaminovanej vody neodbúrateľné a jej čistenie je preto pomerne 

náročné. Je veľmi potrebné vyvinúť nákladovo efektívne technológie, ktoré môžu účinne 

odstrániť kontaminanty z vody. V súčasnej dobe sa najčastejšie praktizujú technológie zrážania, 

redukcie, koagulácie a membránovej filtrácie. Ich výstupy sú zvyčajne prijateľné, ale majú 

niekoľko nevýhod (napr. nižšia selektivita, možná produkcia odpadových produktov, strata 

adsorpčnej kapacity v každom cykle). Fungujú veľmi dobre v odstraňovaní ťažkých kovov, 

ktoré majú koncentrácie v rozmedzí niekoľkých stoviek mg/l. 

Výskum vykonaný v laboratórnych štúdiách preukázal, že sorpcia je sľubná a nákladovo 

efektívna technológia pre odstraňovanie iónov z vodných roztokov. V porovnaní s vyššie 

spomenutými metódami ma niekoľko výhod: nízke prevádzkové náklady, vysoká účinnosť pri 

odstraňovaní nižších koncentrácií, menšie množstvo sorbentu pre konečnú likvidáciu a žiadne 

nutričné požiadavky. 

Predmetom dizertačnej práce je výber najvhodnejšieho sorbentu a optimálnych podmienok 

pre odstránenie síranov, železa, mangánu a medi z vodnej matrice. 

Cieľom práce je preskúmať schopnosť vybraných nízkonákladových sorbentov sorpcie 

síranov a vybraných kovov z banských a prípadne priemyselných odpadových vôd statickou 

„batch“ metódou. Medzi ďalšie ciele patrí vyhodnotenie najlepších podmienok sorpcie (hodnota 

pH, teplota, koncentrácia sorbentu, zaťaženie sorbentu zvýšením vstupnej koncentrácie síranov 

a kovov), štúdiom rovnováhy sorpcie a zistenie koľkokrát je možné sorbent opakovane použiť, 

kým sa nevyčerpá jeho sorpčná kapacita. 

Týmto ďakujem svojmu školiteľovi prof. Ing. Vladimírovi Slivkovy, CSc., dr.h.c. za cenné 

rady a pripomienky, ktoré mi poskytoval v priebehu spracovania dizertačnej práce. 

Vznik dizertačnej práce bol podporený dvoma projektami: 

 Projekt FRVŠ 900/2013 – „Nová laboratorní úloha pro odstranění a neutralizaci 

kyselých průmyslových vod s nadlimitním obsahem síranů“. 

 Projekt ICT – „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ 

CZ.1.05/2.1.00/03.0082. 

  



 

 

Abstrakt 

Adsorpcia síranov a vybraných kovov (Cu, Mn a Fe) pomocou pomarančovej kôry 

z vodného roztoku bola skúmaná pomocou batch (dávkovacieho) mechanizmu. Bola 

študovaná závislosť sorpčného procesu na hodnote pH roztoku, vstupnej koncentrácií 

sorbentu, kontaktného času a teploty. K popisu sorpčných izoteriem iónov bol použitý 

Langmuierov a Freundlichov izotermný model. Model Langmuiera sa na popis rovnovážnych 

dát hodí lepšie ako model Freundlicha. Maximálna adsorpčná účinnosť odstránenia medi 

(q20 = 5 mg/g), mangánu (q20 = 15 mg/g) a síranov (q30 = 5 mg/g) pomocou pomarančovej 

kôry bola cca 90 %. Odstránenie železa (q20 = 10 mg/g) bolo za optimálnych podmienok 

cca 55 %. V rámci štúdia kinetiky bolo zistené, že proces sorpcie sa bude riadiť pseudo-druhým 

rádom. Termodynamické parametre vyjadrujú exotermický charakter sorpcie a procesy budú 

spontánne a priaznivé. FTIR analýza ukazuje, že karboxylové a hydroxylové skupiny sa 

podieľali na sorpcii iónov. Výsledky naznačujú, že pomarančovú kôru je možné efektívne 

využiť na odstránenie síranov a vybraných kovov z odpadových vôd. 

Pri sorpcii kontaminantov z vodného roztoku pomocou drevokaznej huby Troudnatca 

pásovaného (Fomitopsis pinicola) bol skúmaný vplyv hodnoty pH, koncentrácie sorbentu, 

vstupnej koncentrácie síranov a kovov (Cu, Mn a Fe), kontaktného času a teploty. K popisu 

sorpčných izoteriem iónov bol použitý Langmuierov a Freundlichov izotermný model. 

Langmuierov model popisuje získané dáta lepšie ako Freundlichova izoterma. Maximálna 

adsorpčná účinnosť bola pre odstránenie síranov (q20 = 5 mg/g), mangánu (q20 = 15 mg/g) 

a medi (q20 = 5 mg/g) za optimálnych podmienok 100%. Odstránenie železa (q20 = 10 mg/g) 

bolo za optimálnych podmienok 50%. Na základe termodynamických parametrov sa môže 

predpokladať, že sorpcia bude uskutočniteľná, spontánna a bude mať exotermický charakter. 

Na základe kinetickej štúdie bolo preukázane, že sorpčný proces sa bude riadiť pseudo-druhým 

rádom. 
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Sorpcia, sírany, meď, mangán, železo, kinetika sorpcie, rovnovážne izotermy, termodynamika, 

rýchlostné rovnice kinetiky  

  



 

 

Abstract 

Adsorption of selected metals and sulphates on the surface of an orange peel from aqueous 

solution was investigated using batch (dosing) mechanism. Experiments were carried out as 

a function pH, sorbent dosage, contact time and temperature. The equilibrium adsorption 

constants were examined Langmuier and Freundlich isotherm model. The Langmuier model to 

describe the equilibrium data fits better than the Freundlich model. The maximize uptake of 

copper (q20 = 5 mg/g), manganese (q20 = 15 mg/g) and sulfate (q30 = 5 mg/g) on the surface of an 

orange peel appr. 90 %. Removal of iron (q20 = 10 mg/g) was appr. 55 %. Speed sorption 

kinetics will follow the pseudo-second order. Thermodynamic parameters depict the 

exothermic nature of sorption and the processes will spontaneous and favorable. FTIR analysis 

demonstrates that carboxyl and hydroxyl groups were involved in the uptake of ions. 

The sorption of contaminants from aqueous solution by Wood-Rotting fungi Troudnatec 

pásovaný (Fomitopsis pinicola) has been studied as the effect of pH, sorbent dosage, contact 

time and temperature. Langmuier and Freundlich model were applied to describe the sorption 

isotherms of metal ions. Langmuier model describes data obtained better than Freundlich 

isotherm. The maximum sorption capacity was under optimal conditions (pH 6.0, contact time 

20-30 minutes at 25 °C) to remove sulfates (q20 = 5 mg/g), manganese (q20 = 15 mg/g) and 

copper (q20 = 5 mg/g) of 100 %. Uptake of iron (q20 = 10 mg/g) was 50 %. The calculated 

thermodynamic parameters showed that the sorption was feasible, spontaneous and sorption 

had exothermic nature. Kinetic examination of the experimental data showed that the sorption 

process will followed well pseudo-second order. 

The results suggest that the orange peel and wood-rotting can be used effectively for removal 

sulphates and selected metals from waste water. 

 

Keywords 

Sorption, sulfate, copper, manganese, iron, sorption kinetics, equilibrium isotherms, 

thermodynamics, kinetics speed equation   
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1 ÚVOD 

Problematike odpadových vôd sa v súčasnej dobe musí klásť stále väčší význam, pretože 

prijatie nových euro-zákonov nás bude nútiť k podstatne tvrdším normám ako doteraz. Hlavne 

odpadové vody ovplyvňujú kvalitu povrchových tokov. Jednou z veľmi negatívnych zložiek, 

prítomnou v odpadových vodách sú ťažké kovy, ale i iné kontaminanty, napr. sírany. 

Kontaminácia pôd, podzemných vôd, sedimentov, povrchových vôd a ovzdušia nebezpečnými 

a toxickými chemickými látkami predstavujú značné problémy pre ľudské zdravie a životné 

prostredie. Obzvlášť ťažké kovy sú považované za nebezpečné znečisťujúce látky. Ich 

prítomnosť v odpadových vodách z rôznych priemyselných procesov, ako je galvanické 

pokovovanie, povrchová úprava kovov, hutnícky priemysel, chemická výroba, ťažba surovín, 

výroba papiera a celulózy a výroba batérií, prináša veľa otázok v dôsledku ich toxicity i pri 

nízkych koncentráciách. S ohľadom na dopady na ľudské zdravie, každý kontaminant spôsobuje 

rôzne efekty a príznaky. 97, 114, 149 V súčasnosti platí pre povrchové vody limitné množstvo 250 mg 

SO4
2− na liter. Väčšina priemyselných odpadových vôd, niektoré banske, povolenú hranicu 

prevyšujú, v niektorých prípadoch aj dvadsať násobne. Platí to pre banské vody, ktoré sú čerpané 

z povrchových alebo hlbinných baní. V týchto vodách sú vo výraznej miere zastúpené ióny SO4
2−, 

Fe, rozpustené látky, nerozpustené látky a ťažké kovy. Vody sú väčšinou silne kyslého charakteru 

v dôsledku oxidácie rôznych sulfidov železa (pyrit) a prechodom ich rozpustných zložiek do 

roztoku. 40, 152 

Sorpcia ťažkých kovov, je jednou z najsľubnejších technológií, ktoré sa podieľajú na 

odstraňovaní kontaminantov z vôd. Jedná sa o potenciálnu alternatívu ku konvenčným 

postupom pre odstraňovanie kontaminantu z dôvodu nízkych nákladov, jednoduchej 

dostupnosti, minimalizácie objemu chemických a/alebo biologických kalov, ktoré musia byť 

následne likvidované, vysoká účinnosť pri detoxikácii veľmi zriedených odpadových vôd 

a žiadne výživové požiadavky. Veľký záujem bol v poslednej dobe zameraný na sorpciu 

ťažkých kovov z roztokov za použitia rôznych biologických materiálov, ktoré by sa dali využiť 

ako adsorbenty. 46 Bol skúmaný potenciál niektorých nízkonákladových materiálov, vrátane 

poľnohospodárskych produktov a odpadov z rybolovu, ako sú ryžové plevy, piliny, arašidové 

šupky, tekvicový odpad, Nypa palmová (Nypa fruticans), škrupiny kreviet, krabie škrupiny, 

chitín a chitosan na odstránenie kovových iónov z odpadových vôd. Zo všetkých týchto 

materiálov, niektoré vykazovali mimoriadne vlastnosti ako adsorbenty.  84, 161 

V predloženej práci budú zhodnotené a porovnané nízkonákladové sorbenty pomarančová 

kôra a drevokazná huba Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), ktoré budú použité na 

odstránenie síranov (SO4
2−) a niekoľkých vybraných kovov (Cu2+, celkového Fe a Mn) z vodnej 

matrice. Spracovaný pevný zvyšok pomarančovej kôry a Troudnatca pásovaného bude použitý 

ako adsorbent, ktorý má veľký potenciál pre adsorpciu škodlivých znečisťujúcich látok, akými 

sú napríklad ťažké kovy. Budú skúmané účinky rôznych prevádzkových parametrov, ako je 

počiatočná hodnota pH roztoku, množstvo sorbentu, veľkosť častíc, doba kontaktu, 

termodynamika a tiež sa skúmala rovnováha sorpcie.  
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2 SORPCIA 

Kontaminácie životného prostredia toxickými kovmi je významným celosvetovým 

fenoménom. Mnohé kovy sú škodlivé pre živé organizmy a zistilo sa, že majú toxické 

a karcinogénne účinky tiež na človeka. Súčasná legislatíva Európskej únie, platná od 1. januára 

2004, určuje kritéria, ktoré však môžu byť pre niektoré podniky využívajúce konvenčné metódy 

čistenia prísne. V poslednej dobe bolo študovaných množstvo prístupov pre rozvoj lacnejších 

a účinnejších technológií, ako znížiť množstvo kontaminantov z odpadových vôd výrobnej 

činnosti a zlepšiť tak kvalitu čistenej odpadovej vody. Adsorpcia sa stala jedným 

z alternatívnych spôsobov úpravy v posledných rokoch. Stále sa hľadajú nové, účinné 

nízkonákladové sorbenty, ktoré majú vysokú kapacitu pre zachytávanie kontaminantov 

z vodného prostredia. Bolo zistené, že adsorpcia je účinnejšia v porovnaní s inými technikami 

pre opakované použitie sorbentu, pokiaľ ide o obstarávacie náklady, pružnosť a jednoduchosť 

aplikácie, ľahké ovládanie a necitlivosť na odstraňované kontaminanty. Adsorpcia tiež nevedie 

k tvorbe ďalších škodlivých látok. 2, 90 V posledných rokoch je metóda adsorpcie, na základe 

využitia potenciálu mŕtvych biologických materiálov, stále obľúbenejšia pre sanáciu 

kontaminantov z vodného prostredia. Niekoľko materiálov, vrátane baktérií, húb, rias 

a priemyselných a poľnohospodárskych odpadov boli identifikované ako potenciálny materiál 

pre odstránenie kovových iónov. 165 

Znečistené vodné matrice je možné čistiť rôznymi metódami. Delia sa na aktívne a pasívne 

čistenie. Medzi aktívne technológie patria napr., pri odstraňovaní síranov bežné zrážanie pomocou 

vápna, zrážanie využívajúce účinky bárnatých solí. Odstraňovanie kovov môže prebiehať pomocou 

vysoko hlinitanových cementov, iónovej výmeny a membránovými procesmi. Ponúkané 

technológie sú však ekonomicky a časovo veľmi náročné. U pasívnych metód sa využívajú prírodne 

či biologické zákonitostí na čistenie kontaminovanej vody. 147 

Obecne sa môže sorpcia definovať ako proces, pri ktorom dôjde k pasívnemu zachyteniu 

iónov kovov na povrchu sorbentu (obrázok 1). Sorpcia sa dá definovať ako účinný proces pre 

odstraňovanie a využitie iónov i z tých najviac zriedených vodných roztokov (napr. vzácne 

kovy). 26, 167  

 

Obrázok 1: Sorpcia na povrch sorbentu (prevzaté a upravené) 29 

Účinnosť sorpčného procesu závisí od mnohých faktorov. Veľmi dôležitá je afinita 

a špecifickosť sorbentu k iónom či fyzikálno-chemických podmienkach v kontaminovaných 

vodách 34, 47. Je to veľmi zložitý dej, pri ktorom neexistuje len jeden mechanizmus sorpcie, ale 

celý rad rôznych postupov, ktorými sa ióny kumulujú na povrchu sorbentu a to v závislosti od 

jeho typu, pôvodu a jeho spracovania. 
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Sorpcia je uznávanou metódou pre odstraňovanie kontaminantu z odpadových vôd, ktoré 

majú nízku koncentráciu kontaminantu. Sorpcia ponúka flexibilitu postupu v prevádzke 

a v mnohých prípadoch produkuje vysoko kvalitné vyčistenie odtokovej vody. Okrem toho, 

sorpcia je reverzibilná a adsorbenty tak môžu byť regenerované vhodnými technikami, 

najčastejšie desorpciou. 

Existujú dve technológie na odstránenie znečisťujúcich látok z vodných roztokov a tým 

je proces biosorpcie a bioakumulácie. Biosorpcia je schopnosť viazať a koncentrovať rôzne 

látky z vodných roztokov predovšetkým na povrchu biosorbentu. Je veľmi rýchly 

(2 - 10 min pre 99% odstránenie kontaminantu za optimálnych podmienok), na metabolizme 

nezávislý proces. Takže sa môže použiť živá, ale i neživá biomasa. Je založený len na fyzikálno-

chemických interakciách medzi funkčnými skupinami bunkového povrchu a iónu. Biosorpcia 

je považovaná za najlepší spôsob čistenia odpadových vôd z dôvodu jej univerzálneho 

charakteru, nízkych prevádzkových nákladov a jednoduchej kontroly. Môže tiež odstrániť 

rozpustné a nerozpustné organické znečisťujúce látky. Kapacita odstránenia touto metódou, 

môže byť až 99,9 %. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa adsorpcia používa na odstránenie 

rôznych organických i neorganických znečisťujúcich látok z rôznych kontaminovaných 

vodných zdrojov. V podstate, adsorpcia je akumulácia látky na povrchu alebo rozhraní sorbent-

sorbát. Znečisťujúca látka, ktorá je adsorbovaná sa nazýva adsorbát a adsorpčná fáza sa nazýva 

adsorbent (obrázok 2).5 

  

Obrázok 2: Bioakumulácia vs. biosorpcia (prevzaté a upravené) 76 

Ak sa v procesoch viazania kontaminantov aplikuje živá biomasa, je vhodnejšie používať 

termín bioakumulácia, ktorý by zahŕňal viazanie kontaminantov na povrchu (teda vyššie 

opísanú biosorpciu) a jednak prechod kontaminantu do vnútra živých buniek, ich viazanie, 

uskladňovanie v rôznych štruktúrach (najme vakuolách, lyzozómoch, endoplazmatickej 

retikulum), prípadne ich premena na menej toxické formy. Vnútrobunkové viazanie predstavuje 

však max. 10 % z celkového množstva viazaného kontaminantu. Zvyšok sa viaže 

prostredníctvom sorpcie. Bioakumulácia je na metabolizme závislá, to znamená, že na prijatie 

kontaminantov do vnútra buniek sa aktívne podieľa daný organizmus/bunka, pričom 

spotrebúva svoju energiu. V porovnaní s biosorpciou (tabuľka 1) sa jedná o proces oveľa 

pomalší (hodiny až dni). Výhodou biosorpcie oproti bioakumulácií je, že nie je závislá na 

prísune živín pre živé bunky a je oveľa menej ovplyvnená rôznymi environmentálnymi 

faktormi (teplota, nedostatok vlhkosti a i.). 31, 161 
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Tabuľka 1: Porovnanie procesu biosorpcie a bioakumulácie. 76, 161  

Parametre Biosorpcia Bioakumulácia 

Náklady 

Zvyčajne sú nízke. Väčšina 

biosorbentov sú priemyselné, 

poľnohospodárske a iné typy odpadovej 

biomasy. Cena zahŕňa najmä dopravu a 

ďalšie poplatky jednoduchého 

spracovania. 

Zvyčajne sú vysoké. Tento 

proces zahŕňa živé bunky a je 

teda nákladnejšie z hľadiska 

údržby buniek. 

pH 

Hodnota pH roztoku silne ovplyvňuje 

adsorpčnú kapacitu biomasy. Tento 

proces môže byť prevádzkovaný 

v širokom rozsahu hodnôt pH. 

Živé bunky sú silne ovplyvnené 

v extrémnych podmienkach 

hodnotou pH. 

Teplota 

Vzhľadom k tomu, že biomasa je 

neaktívna, teplota nemá vplyv na proces. 

V skutočnosti, niektoré výskumy 

potvrdili zvýšenie adsorpcie z nárastom 

teploty. 

Teplota výrazne ovplyvňuje 

proces. 

Údržba/skladovanie Jednoduché ukladanie a použitie 

Je potrebná vonkajšia 

metabolická energia pre 

udržiavanie kultúry. 

Selektivita 

Horšia. Avšak, selektivita môže byť 

zlepšená modifikáciou, vhodným 

spracovaním biomasy 

Lepšie ako biosorpcia. 

Všestrannosť 
Primerane dobre. Väzbové miesta môžu 

sorbovať rôzne ióny. 

Nie je veľmi 

flexibilná. Náchylné na vysoké 

koncentrácie kovov, solí. 

Stupeň sorpcie Veľmi vysoký. 

Vzhľadom k tomu, že živé 

bunky sú citlivé na vysokú 

koncentráciu toxických látok, 

príjem je zvyčajne nízky. 

Miera sorpcie 
Zvyčajne rýchly. Väčšina sorpčných 

mechanizmov sú rýchle. 

Zvyčajne pomalší než 

biosorpcia. Vzhľadom k tomu, 

intracelulárna akumulácia je 

časovo náročné. 

Afinita k toxickým 

prvkom 
Vysoká za priaznivých podmienok. 

Závisí na toxicite znečisťujúcej 

látky. 

Regenerácia a 

opätovné použitie 

Vysoká možnosť regenerácie 

biosorbentu, s možnosťou opakovaného 

použitia v priebehu niekoľkých cyklov. 

Pretože väčšina toxických 

látok sa hromadí 

intracelulárne, šance sú veľmi 

obmedzené. 

Desorpcia kovov 

Pri správnom výbere elučného činidla 

je desorpcia možná. V mnohých 

prípadoch sa kyslé alebo alkalické 

roztoky ukázali ako efektívne 

desorpčné činidlá 

Aj keď je to možné, biomasu už 

nemôžeme použiť pre ďalší 

cyklus. 
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2.1 Sorpčné mechanizmy 

Biosorpčné procesy sú relatívne nové technológie, pomocou ktorých je možné odstrániť 

stopy rozpustených kovov aj zo zriedených vodných roztokov. Sorbenty, ako sú riasy, huby, 

baktérie, priemyselné a poľnohospodárske odpady sú príklady biomasy, ktoré boli testované na 

odstránenie niekoľkých druhov kovov s veľmi povzbudivými výsledkami. 160 

Procesy sorpcie môžu nájsť uplatnenie tiež v terciárnom čistení odpadových vôd ako 

dočisťujúci krok pred konečným vypustením. Sorpcia sa bežne používa na úpravu 

priemyselných odpadových vôd, ktoré obsahujú organické zlúčeniny, ktoré nie sú ľahko 

biologicky rozložiteľne v priebehu sekundárneho (biologického) čistenia alebo sú toxické. 8 

Sorpcia sa realizuje prostredníctvom fyzikálno-chemických mechanizmov ako je 

chemisorpcia (tvorba chelátov, komplexných a koordinačných zlúčenín), fyzikálna adsorpcia, 

iónová výmena, precipitácia (vyzrážanie). 5, 11, 149, 158 Samozrejme, príjem a viazanie toxických 

zlúčenín bunkovými povrchmi a vnútrobunkovými štruktúrami zahŕňa množstvo ďalších procesov, 

ktoré prispievajú k celkovému množstvu imobilizovaných toxických látok sorpciou. Tieto metódy 

závisia od fyzikálnych, chemických, elektrických, tepelných a biologických vlastností sorbentu. 30 

Chemisorpcia je tvorba chemických väzieb medzi adsorbentom a adsorbátom. Je to vlastne 

druh adsorpcie, pri ktorej dochádza medzi adsorbovanými molekulami a adsorbentom 

k chemickej väzbe. Vzhľadom k tomu, že k vytvoreniu chemickej väzby je treba aktivačnej 

energie, prebieha chemisorpcia často len na povrchu sorbentu, kde je vyššia energia, na 

tzv. aktívnych centrách.76 Môže sa tvoriť teda len jedna vrstva molekúl adsorbátu 

(jednovrstvová alebo monomolekulová adsorpcia). Pri chemisorpcii dochádza k prenosu alebo 

zdieľaniu elektrónov medzi adsorbentom a adsorbovanou látkou. Vzniknutá väzba je veľmi 

silná a jedná sa o reverzibilný dej. K uvoľneniu väzby je nutná vysoká teplota. 30  

Fyzikálna adsorpcia je založená výlučne na povrchových fyzikálnych (elektrostatických) 

silách (napr. van der Waalsové sily). Molekuly adsorbátu (viazanej látky) nie sú viazané na 

špecifické miesta na povrchu adsorbentu. Môže sa tvoriť viac vrstiev adsorbátu (viacvrstvová 

alebo multimolekulová adsorpcia). Pri fyzikálnej adsorpcii nedochádza k štiepeniu molekúl 

adsorbovanej látky. Pôsobiace sily u fyzikálnej adsorpcie sú silnejšie ako v prípade vyššie 

popísanej chemisorpcie. Preto je u nej typická viacvrstevnosť adsorbovanej látky. Samozrejme 

tento proces závisí na štruktúre a objeme pórov na povrchu sorbentu. Fyzikálna adsorpcia je 

reverzibilný dej (možnosť desorpcie), ktorého možno docieliť znížením tlaku či zvýšením 

teploty. 13, 30, 34, 125 

Iónová výmena je výmena iónov z adsorbentu za rozpustené ióny z roztoku. Iónomeničové 

procesy sú široko používané pre odstránenie ťažkých kovov z odpadových vôd z dôvodu ich 

množstva výhod, ako je vysoká kapacita spracovania, vysoká účinnosť odstránenia a rýchla 

dynamika. Iónomenič je pevný materiál, ktorý umožňuje prenášať buď katióny alebo anióny 

z okolitých materiálov. Výmena iónov je neselektívny proces a je veľmi citlivý na hodnotu pH 

roztoku. 51  
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Na rozdiel od adsorpcie, ktorá predpokladá, že všetky väzobné miesta na sorbente sú voľné 

a hneď prístupné sorbátu z roztoku, ako popisuje rovnica 1, je iónovo-výmenný model založený na 

princípe vyjadrenom rovnicou 2: 

𝐵− + 𝑀+ ↔ 𝐵𝑀     (1), 

kde B- je voľné väzbové miesto, M+ kovový katión a BM je adsorbovaný kov viazaný na 

sorbent: 

𝐵𝐻 + 𝑀+ ↔ 𝐵𝑀 + 𝐻+     (2), 

kde väzobné miesto B je obsadené protónom H+, ktorý sa účastní iónovej výmeny s kovovým 

katiónom M+. Stechiometria však neodpovedá prípade, kedy sa skóruje dvojmocný kovový 

katión, a musia sa teda v tomto prípade uvoľniť dva protóny, nie len jeden, ako je uvedené 

v rovnici 2. 21, 117 

Príjem iónov ťažkých kovov je ovplyvnený určitými premennými, ako je hodnota pH, 

teplota, počiatočná koncentrácia kovu a čas kontaktu. Iónový náboj tiež hrá dôležitú úlohu 

v procese iónovej výmeny. 11, 51 

Precipitácia kovov je vyzrážanie kovu vo forme málo rozpustnej zlúčeniny na povrchu alebo 

vnútri sorbentu (alebo mimo organizmu produkovanými extracelulárnymi metabolitmi). Príkladom 

extracelulárnej precipitácie kovov a tvorby komplexov je produkcia kyseliny oxálovej a citrónovej. 

Kyselina citrónová je vynikajúcim chelatačným činidlom, tvorba kyseliny oxálovej vedie 

k precipitácii kovov vo forme nerozpustných oxalátov v okolí bunkovej steny a vo vonkajšom 

prostredí 31, 50 . Je však ťažké použiť zrážanie, aby bolo v súlade s prísnymi predpismi v oblasti 

životného prostredia. Boli vyskúšané rôzne zrážacie činidlá (napr. dimethylthiokarbonát, 

trimerkapto-s-triazín, thiokarbonát sodný a dithiokarbonátové kyseliny) s dobrými výsledkami 

týkajúce sa odstránenia Cu2+ z odpadovej vody. 21 

2.2 Kinetika sorpcie 

Predvídanie rýchlosti, pri ktorej adsorpcia prebieha pre daný systém je pravdepodobne 

najdôležitejším faktorom pri navrhovaní adsorpčného systému, dobe zdržania adsorbátu 

a rozmery zariadenia pre kinetiku systému. Početné kinetické modely popisujú adsorpčné 

systémy založené na koncentrácií roztoku. Bolo prijatých veľa pokusov formulovať všeobecné 

matematické výrazy, ktoré by boli schopné adekvátne popísať kinetiku sorpcie v týchto 

systémoch. Opis sorpčnej kinetiky je oveľa zložitejší problém, než je teoretický popis sorpčnej 

rovnováhy. To je vysvetľované tým, že výrazy popisujúce termodynamické veličiny 

v rovnováhe sa obmedzujú len na formy popisujúce časový vývoj týchto veličín za 

nerovnovážnych podmienok. 

V mnohých experimentálnych sorpčných systémoch vplyv transportu v roztoku je 

eliminovaný rýchlym mechanickým miešaním a nepredpokladá sa, že sa podieľa na riadení 

celkovej sorpčnej rýchlosti a môže byť spravidla ignorovaný. Povrchová sorpcia nemusí nutne 

znamenať skutočnú chemickú reakciu vyskytujúcu sa na povrchu adsorbentu, zahŕňajúcu 

tvorbu chemických väzieb. Interakcia fyzikálnej povahy (napr. van der Waalsové sily), môže 

tiež ovplyvniť sorpčnú rýchlosť. Zásadný predpoklad tohto modelu je, že rýchlosť prevodu 

kontaminantu z roztoku (umiestneného v bezprostrednej blízkosti povrchu sorbentu) do 

adsorbovanej fázy určuje celkovú mieru sorpčného procesu. 2, 129 
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V prípade akýchkoľvek praktických aplikácií, procesov návrhu sorpčných zariadení, 

riadenie prevádzky sú veľmi dôležité kinetické štúdie. Poskytuje totiž cenné poznatky 

o reakčných cestách a mechanizme sorpčnej reakcie. Kinetika tiež opisuje sorpciu 

kontaminantov, podľa čoho sa riadi doba zdržania sorbátu na pevnom rozhraní. 

Všeobecne sorpcia (absorpcia i adsorpcia) je viacstupňový proces, pozostávajúci z týchto 

základných krokoch:  

 prenos kontaminantu do roztoku, 

 transport kontaminantu na povrch sorbentu (vonkajšia difúzna), 

 prenos kontaminantu z povrchu aktívnych väzobných miest (vnútrobunečná alebo 

intrapartikulárna difúzia, len u absorpcie), 

 interakcia kontaminantu s aktívnymi väzbovými miestami. 

Možno povedať, že prvé dva kroky sú zvyčajne veľmi jednoduché, pokiaľ je k dispozícii 

dostatočne miešanie kontaminantu a sorbentu, aby sa zabránilo tvorbe agregátov v roztoku. 

Predpokladá sa, že tretí krok je rýchly. Často sa preukáže, že intrapartikulárna difúzia je 

dôležitým faktorom pri rozhodovaní o dosiahnutí rovnováhy pri procese absorpcie. 137, 161 

Proces adsorpcie prebieha obvykle v dvoch krokoch. Prvý z nich je rýchly proces. V tomto kroku 

adsorpcia kovu prebieha na povrchu biomasy, tento proces trvá zvyčajne 15 – 30 min. V druhom 

kroku rýchlosť sorpcie klesá kým nenastane rovnováha systému, zvyčajne 1 - 3 h.  

To by mohlo byť v dôsledku rôznych javov:  

 difúzia kovu do sorbentu,  

 interakcia s funkčnými skupinami sorbentu. 61, 104 

Kinetika adsorpcie je vyjadrená ako množstvo znečisťujúcej látky, ktorá je so sorbentom na 

určitú dobu zdržania (obrázok 3). V praxi sú kinetické štúdie vykonané za použitia rôznych 

počiatočných koncentrácií sorbátu, sorpčných dávok, veľkosti častíc, rýchlosti miešania, hodnoty 

pH a teploty. Následná regresia sa používa pre určenie najlepších podmienok sorpcie. 4, 44  

 

Obrázok 3: Sorpčný experiment (prevzaté a upravené) 161 

Okrem toho sú potrebné údaje o kinetike adsorpcie pre ďalší postup, kedy sa volia optimálne 

podmienky pre maximálne odstraňovanie kontaminantu z prostredia. Kinetika adsorpcie opisuje 

rýchlosť príjmu kontaminantu na adsorbent a reguluje dobu rovnováhy. Kinetické parametre sú 

užitočné pre predikciu sadzby adsorpcie, ktorá poskytuje dôležité informácie pre navrhovanie 
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a modelovanie procesov. Adsorpčný mechanizmus sa analyzuje použitím dvoch rôznych 

kinetických modelov: pseudo-prvého rádu a pseudo-druhého rádu, ktoré sú vo veľkej miere 

používané v kinetických štúdiách.  

Kinetický model pseudo-prvého rádu (rovnica Lagergrena 3) je široko používaný k popisu 

adsorpčnej kinetiky. V roku 1947, Boyd et al. vyvinul rýchlostnú rovnicu, ktorá sa používala 

pri iónomeničovej adsorpcie pri výmene iónov z vodných roztokov na organické zeolity a je 

totožná s Lagergrenovou rovnicou. Toto odvodenie vyžaduje podmienku, že hromadná 

koncentrácia dvoch iónov je časovo nezávislá. Konštanta by mala byť lineárna kombinácia 

týchto dvoch hodnôt koncentrácie. V prípadoch difúzie cez hranicu kvapalného filmu do vnútra 

sorbentu, sa kinetické modely budú riadiť Lagergrenovou rovnicou. Konštanta rovnice sa bude 

líšiť v opačnom pomere k veľkosti častíc a bude závisieť od hrúbky filmu na povrchu sorbentu. 

V prípade, že sa jedná o chemisorpciu, bude konštanta rovnice nezávislá od priemeru častíc 

a bude závisieť iba na koncentrácii iónov v roztoku a na teplote. 44, 70, 129 

Adsorpčná kinetika pseudo-prvého rádu (rovnica 3) sa môže vypočítať: 

𝑞𝑡 = 𝑞 . (1 − 𝑒−𝑘1𝑡)       (3), 

a ďalej môže byť prepísaná ako (rovnica 4):  

ln(𝑞 − 𝑞𝑡) = ln(𝑞) − 𝑘1. 𝑡     (4), 

kde: 

q množstvo kontaminantu sorbovaného v rovnováhe (mg/g), 

qt  je množstvo adsorbátu adsorbovaného v čase (mg/g), 

e  je funkcia času t (h), 

k1  je adsorpčná rýchlostná konštanta z reakcie pseudo-prvého rádu (1/h). 

Parameter k1 je časový koeficient, ktorý rozhodne, ako rýchlo môže byť dosiahnutá 

rovnováha v systéme (tendencia rastúcej hodnoty k1, ktorá má za následok skrátenie doby 

potrebnej pre udržanie rovnováhy systému) 129. Hodnoty ln (q - qt) sa vypočítavajú 

z experimentálnych dát. 

Rovnica pseudo-prvého rádu, závislosť ln (q - qt), v závislosti na čase, môže byť rozdelená 

do dvoch alebo troch lineárnych úsekov, z ktorých každá lineárna časť predstavuje 

mechanizmus reakcie pseudo-prvého rádu. V kinetickom modele procesu, prvý stupeň 

zodpovedá počiatočnej väzbe alebo zachytávaniu molekúl s aktívnymi plochami na pevnom 

povrchu sorbenta a odstránenie a reorganizáciu povrchovo viazanej vody. Druhá fáza 

predstavuje denaturáciu a reorganizáciu viazanej molekuly kontaminantu na rozhraní, čo vedie 

k tvorbe plošných filmov. 

Model pseudo-prvého rádu zvyčajne nie je schopný popísať kinetické dáta rovnako dobre 

ako model pseudo-druhého rádu. Príklady opačného trendu sú pomerne zriedkavé. Štúdie 

uvádzajúce použitie pseudo-prvého rádu pre sorpciu kovov, ako je sorpcia arzenitanu (III) 

z vodných roztokov na hematit 200, sorpcie niklu (II) z vodných roztokov wollastonitom 201 

a kaolínom 202. Tento model bol použitý pre sorpciu farbív, ako sú sorpcie Omega Chrome Red 

ME (OCRME) pomocou popolčeka a uhlia v pomere 1:1 203 a sorpcie methylénovej modrej na 

vode hyacintovými koreňmi 70, 204. Väčšina z nich sú údaje, ktoré spĺňajú obe nasledujúce 

podmienky: 
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 vplyv experimentálnych náhodných chýb nie je významný (súdiac z rozptylu 

experimentálnych bodov), 

 dáta (alebo aspoň ich významná časť) sú zhromažďované ak nie je systém príliš 

blízko k sorpčnej rovnováhe. 

Pri posudzovaní vplyvu hodnoty pH a teploty na konštantu k1 možno vyvodiť, že odhad 

sorpčnej miery sa nemôže vykonať, ak sú k dispozícií len rovnovážne dáta.  23, 129  

Model pseudo-druhého rádu je zvyčajne spájaný so situáciou, kedy miera priamej 

adsorpcie/desorpcie (vnímaná ako druh chemickej reakcie) kontroluje celkovú sorpčnú 

kinetiku. Matematický výraz zodpovedajúci tomuto modelu bol navrhnutý Blanchard et al. na 

opis kinetiky odstraňovania ťažkých kovov prírodnými zeolitmi. Predpoklad, že miera 

ionexových reakcií vyskytujúcich sa na povrchu je zodpovedný za odstránenie kinetiky a že 

kinetické modely tejto reakcie sú dva s ohľadom na počet adsorpčných dostupných miest pre 

výmenu iónov. 

Odvodenie modelu pseudo-druhého rádu je založený na klasickom modeli Langmuirovej 

adsorpčnej kinetiky, v ktorej je vidieť adsorpcia na pevnom povrchu. Na základe tohto 

predpokladu, rýchlosť sorpčného procesu je úmerná skutočnej koncentrácii rozpustenej látky 

v objeme roztoku a na počte voľných adsorpčných miest. Vzhľadom k tomu je desorpcia 

úmerná iba počtu obsadených miest kontaminantom. 44, 129 

Adsorpčná kinetika sa môže popísať pomocou kinetického modelu pseudo-druhého 

rádu (rovnica 5). 

𝑞𝑡 =
𝑞2. 𝑘2. 𝑡

1 + 𝑞 . 𝑘2. 𝑡
        (5), 

ktorý môže byť ďalej prepísaný ako (rovnica 6):  

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞2
+

𝑡

𝑞
       (6), 

kde:  

q množstvo kontaminantu sorbovaného v rovnováhe (mg/g),  

qt  množstvo adsorbátu adsorbovaného v čase (mg/g).  

k2 rýchlostná konštanta rovnice pseudo-druhého rádu (g/mg h). 15, 178, 185  

 

Postup použitia vyššie uvedeného výrazu pre analýzu sledovaných kinetických dát je zvyčajne 

založená na vykreslení krivky t/qt proti t , ktorá by mala poskytnúť lineárny vzťah. 129 Parameter 

q prítomný v rovniciach predstavuje množstvo kontaminantu sorbovaného 

v rovnováhe. Všeobecne platí, že jeho hodnota by sa mala rovnať vybratým hodnotám 

rovnovážnej sorpčnej izotermy, ktoré môžu sprevádzať záznamy kinetických údajov. Avšak, 

tam vznikajú nejasnosti týkajúce sa správnosti hodnoty q, použitých výhradne na rovnicu 

pseudo-druhého rádu, v prípade nedostatku experimentálnych dát rovnovážnej izotermy. 23, 129 

Mnoho experimentálnych štúdií a rozsiahle použitie modelu pseudo-druhého rádu ukázali, že 

hodnota k2 je silne závislá od použitých prevádzkových podmienok. Vplyv hodnoty pH a teploty 

na hodnoty k2 doteraz nebola teoreticky študovaná, vzhľadom na zložitosť problému a veľa 

rôznych faktorov, ktoré sa môžu líšiť v jednotlivých systémoch. Experimentálne výsledky 

naznačujú, že tendencie v zmenách hodnôt k2 nemôžu byť nahrubo odhadnuté iba pomocou 

závislosti rovnovážnej adsorpčnej izotermy na daný faktor. Zmena parametra systému (hodnota 
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pH alebo teploty) má za následok zmenu v rovnovážnom stave, tj. zvýšenie alebo 

zníženie hodnoty q. Zvyčajne vyššia hodnota q je v korelácii s vyššou hodnotou k2. 
23, 129 

V prvom kroku tohto modelu sú molekuly sorbované na povrchu, kde nie sú žiadne iné 

molekuly a preto interakcia sorbent - sorbát je zanedbateľná, čo vedie k vytvoreniu monovrstvy. 

Vzhľadom k tomu, že monovrstva sa blíži nasýteniu sorbenta, proces preusporiadania môže 

začať s ďalším nárastom molekúl v sorbáte, ktorá tvorí druhý krok. 

Použitie modelu pseudo-druhého rádu vo výskumných prácach Gosset et al. pri sorpcii 

kovov na rašelinu, Sharma a Forster uvádzajú, že kinetika sorpcie chrómu (VI) s použitím 

rašeliny 206, lístia 207 a granulovaného aktívného uhlia 208 sa bude riadiť reakčnou rýchlosťou 

pseudo-druhého rádu. Ho et al. zistil, že sorpcia medi (II) a niklu (II) použitím rašeliny 209, 210, 

211 sa bude riadiť rýchlostným modelom druhého rádu. 70 

Rovnica pseudo-prvého rádu môže byť chápaná ako výraz zodpovedajúci mnohým rôznym 

modelom, ktoré berú ohľad na veľký rozsah časov, kedy sa skúmaný systém blíži 

k rovnováhe. Mnohé z nich sú spojené s predpokladom časovo nezávislej koncentrácie 

kontaminantu alebo lineárnej rovnovážnej adsorpčnej izotermy. 

Rovnica pseudo-druhého rádu, v jeho integrálnej podobe, môže byť použitá ako približný 

výraz, ktorý je schopný simulovať správanie, charakteristiku mnohých rôznych kinetických 

modelov veľmi dobre. Jednou z hlavných výhod rovnice pseudo-druhého rádu od rovnice 

pseudo-prvého rádu je jeho schopnosť „vyhladenia“ experimentálnych dát. 129 

2.3 Faktory ovplyvňujúce proces sorpcie 

Dávkové („batch“) experimenty sa zvyčajne zameriavajú na štúdium faktorov, ktoré sú 

dôležité pri hodnotení sorpčného potenciálu akéhokoľvek materiálu 161. Proces sorpcie môže byť 

ovplyvnený celým radom faktorov a to ako negatívne tak tiež pozitívne. Niektoré faktory sorpciu 

extrémne znižujú, iné zasa podporujú rýchlejšiemu naviazaniu iónov na sorbent a tiež zlepšujú 

jeho sorpčné schopnosti. Pri sorpčnom procese v priemyselnom prostredí, musí prebehnúť tiež 

voľba medzi použitím živej a mŕtvej biomasy. Použitie mŕtvej biomasy sa zdá byť omnoho 

výhodnejšie v porovnaní so živou biomasou, pretože toxický charakter niektorých iónov alebo 

znečisťujúcich látok môže mať vplyv na proces sorpcie. Okrem toho, pri využití neživej biomasy 

nie sú žiadne požiadavky na nejaké živiny. Okrem týchto faktorov, autori tiež uvádzajú, že mŕtva 

biomasa je účinnejšia pri adsorpcii organických znečisťujúcich látok. 108 

Základné faktory ovplyvňujúce proces sorpcie sú teda nasledujúce:  

 Hodnota pH. 

 Teplota. 

 Koncentrácia sorbentu. 

 Veľkosť častíc. 

 Prítomnosť iných iónov. 

 Rýchlosť otáčok. 

 Zvyšovanie koncentrácie kovu. 83, 161 

Jedným z najdôležitejších faktorov, na ktorom závisí priebeh sorpcie je hodnota pH. Značne 

ovplyvňuje rozpúšťanie a chovanie iónov v roztoku a tiež ovplyvňuje aktivitu funkčných skupín 

na povrchu bunkovej steny vybraného sorbentu. Zabezpečuje predovšetkým dostupnosť 

voľných väzobných miest uložených na povrchu sorbentu. Väzbové miesta sú pri nižšej 



Dalibor Surovka: Aplikácia nízkonákladových sorbentov pre odstránenie síranov a vybraných 

kovov z vodnej matrice 

 

11 

 

hodnote pH čiastočne protonizované a dochádza preto k zvýšeniu množstva H3O
+ na bunkovej 

stene sorbentu, čo potom znemožňuje prístup katiónov. Znížením hodnoty pH je tiež možné 

uvoľniť ióny z väzbového miesta. Táto vlastnosť sa používa k obnove katiónov či regenerácii 

sorbentu. Pri vyšších hodnotách pH je tomu samozrejme naopak. Zvyšuje sa negatívny náboj 

povrchu sorbentu, až kým nie sú všetky príslušné miesta deprotonováne, čo napomáha adsorpcii 

katiónov prítomných v roztoku. Tento fakt závisí na voľbe vybraného sorbentu a sorbovaného 

iónu. 8, 76, 83, 84, 180 

Napríklad, počas sorpcie kovových iónov biomasou, bola zistená najpriaznivejšia hodnota 

pH 3,0 až 6,0, ktorá je zodpovedná za viazanie kovových katiónov pomocou iónexového 

mechanizmu. Ďalej, pre optimálnu sorpciu kontaminantu sa vyžadujú alkalické alebo neutrálne 

podmienky. 161 Pri nízkych hodnotách pH je aj sorpcia ťažkých kovov relatívne nízka vzhľadom 

na súťaženie o sorpčné miesta s protónom (H+). Mechanizmus ovplyvňovania sorpcie ťažkých 

kovov hodnotami pH je v rôznych oblastiach pH rôzny, napr. v kyslej oblasti pH je 

najdôležitejším procesom protónová konkurencia, v oblasti slabo kyslej až neutrálnej sú to 

zmeny náboja sorbentu. 181 Závislosť sorpcie prvkov na hodnote pH teda závisí od toho, či je 

prvok prítomný ako katión alebo anión. Sorpcia katiónov sa bude s narastajúcim pH 

(so zvyšujúcim sa záporným nábojom na povrchu) zvyšovať. V prípade aniónov bude závislosť 

opačná. Veľký vplyv na efektívnosť sorpcie kontaminantov má charakter interakcií 

s minerálnym povrchom. Ión prvku môže byť relatívne slabo viazaný prostredníctvom 

elektrostatickej adsorpcie, pričom si zachováva hydratačný obal. V tomto prípade nevznikajú 

žiadne chemické väzby medzi iónom a povrchom a ióny môžu byť relatívne ľahko desorbované. 

V iných prípadoch dochádza k chemisorpcii prostredníctvom kovalentných väzieb a ióny sú 

relatívne silno viazané a sťažka desorbovateľné. 181 

Niektoré karboxylové skupiny (-COOH) sú zodpovedné za väzbu kovových iónov pri 

nižších hodnotách pH. Zachovávajú si protóny a znižuje sa pravdepodobnosť ich väzby na 

akékoľvek kladne nabité ióny, zatiaľ čo pri vyšších hodnotách pH (nad 4,0) sa karboxylové 

skupiny deprotonujú. Výsledkom sú záporne nabité ligandy (-COO-), ktoré priťahujú kladne 

nabité ióny kovov a dochádza k tvorbe väzieb. Kovový ión, ktorý sa viaže na biomasu, funguje 

na mechanizme výmeny iónov, ktorý zahŕňa elektrostatické interakcie medzi katiónmi kovov 

a záporne nabitými skupinami bunkovej steny. To znamená, že kovová väzba môže byť zvýšená 

zväčšením počtu karboxylových ligandov v biomase. Z obrázku 4 je patrné, že kovová väzba 

je silne závislá na hodnote pH. 

Karboxylové alebo hydroxylové skupiny sú schopné podieľať sa na iónomeničových 

reakciách (rovnica 7, 8) nasledujúcim spôsobom: 

R-COOH + Me+  ⇄ R-COOMe + H+ (7), 

R-OH + Me+  ⇄ R-OMe + H+ (8). 

Tieto reakcie vedú k okysleniu roztoku po adsorpcii. Disociačná konštanta karboxylových 

skupín, je zvyčajne medzi 4 a 6. V dôsledku rovnice 7 dochádza k zvýšeniu koncentrace H+ 

v roztoku. 113 
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Obrázok 4: Vplyv pH na sorpciu kovov. 113 

Podľa teórie povrchovej komplexácie (prevedenie katiónu v roztoku do zlúčeniny, kde je 

následne katión viazaný) dochádza k zvýšeniu odstraňovania kovu zo zvyšujúcou sa hodnotou 

pH. Možno to vysvetliť na základe poklesu konkurencie medzi protónom a kovovým iónom na 

povrchu miesta sorbentu a znížením kladného povrchového náboja. Kovová väzba matrice sa 

znižuje pri nízkych hodnotách pH vzhľadom k rastúcej konkurencii protónov na rovnakých 

väzobných miestach, ktoré by mohli kovy použiť pre vlastnú sorpciu. 43, 91, 124, 156 

Teplota ovplyvňuje proces sorpcie vo väčšine prípadov v porovnaní s hodnotou pH výrazne 

menej. Sorpcia je zvyčajne exotermický proces, preto sorpčná kapacita zvyčajne narastá 

s klesajúcou teplotou a to najmä pre vyššie koncentrované roztoky (až do 100 mg/l) Zistilo sa 

však, že zmena teploty výrazné neovplyvňujú rýchlosť sorpcie. 171, 178 Tento faktor ovplyvňuje 

hlavne stabilitu iónu v roztoku, stabilitu komplexov vo vzťahu sorbent-ión, usporiadanie 

bunkovej steny a jej ionizáciu. 83 

Z chemického hľadiska sorpcie závisí hlavne na deji, ktorého sa tento faktor zúčastňuje. 

Pokiaľ sa jedná o fyzikálnu adsorpciu, tak sorpčná kapacita rastie s klesajúcou teplotou. Naopak 

v prípade chemisorpcie účinnosť rastie zase s rastúcou teplotou. Samozrejme sa nájdu aj 

prípady, kedy teplota nehrá žiadnu rolu pri sorpcii. 137, 167 

Zdá sa teda, že vplyv teploty na sorpčný proces je v menšej miere (v rozmedzí 20 až 

35 °C). Vyššie teploty zvyčajne zvýšia sorpciu v dôsledku zvýšenej povrchovej aktivity 

a kinetickej energie kontaminantu. Pri ďalšom zvyšovaní teploty môže dôjsť až k fyzickému 

poškodeniu sorbentu. 161 

Súčasťou skúmania vplyvu teploty je aj termodynamická štúdia. Na základe 

termodynamického konceptu sa predpokladá, že v izolovanej sústave nemôže byť energia 
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získaná alebo stratená. V technickej praxi termodynamické parametre ako je zmena entalpie 

ΔH°, zmena entropie ΔS° a zmena voľnej Gibbsovej energie ΔG° sú zásadné a je ich potrebné 

brať do úvahy s cieľom určiť spontánnosť procesu.118, 178, 189 V uvedenej práci, zmena voľnej 

Gibbsovej energie ΔG°, zmena entalpie ΔH° a zmena entropie ΔS°, budú vypočítané pomocou 

nasledujúcych rovníc 9 a 10: 42, 61, 112 

ΔG° = −RT. ln(𝐾0)       (9), 

ln(𝐾0) = −
ΔH

𝑅𝑇
       (10), 

kde je: 

R plynová konštanta (8,314 J/kmol), 

T absolútna teplota (K), 

K0 rovnovážna konštanta, bola získaná na základe metódy použitej Lyubchik, Li 

a Makehelwala. 

Stručne povedané, údaje o sorpcii sa vynesú ako ln (K0) vs q a následne sa extrapoluje q proti 

nule. Ďalej sa vytvorí lineárna regresia na experimentálnych dátach. Vzťahy medzi ΔG°, ΔH° 

a ΔS° môžu byť vyjadrené rovnicami 11 a 12: 42, 61, 112, 121 

ΔS° =
ΔH° −  ΔG°

𝑇
      (11),  

∆𝐻0 = [
𝑅𝑇1𝑇2

(𝑇2 − 𝑇1)
] 𝑙𝑛 (

𝐾2

𝐾1
)     (12), 

kde hodnoty ΔH° a ΔS° boli získané zostrojením Van't Hoffovej priamky 

ln (Kc) vs. 1/T. Použitie Van't Hoffovej krivky je nepriama, ale presná metóda pre výpočet 

termodynamických adsorpčných parametrov na pevné rozhranie sorbentu. 63, 122, 145 

Pokiaľ je kontaminant (adsorbát) v kontakte s pevnou látkou (adsorbent) môže dôjsť ku 

zníženiu počtu iónov vo vodnej fáze. Fyzikálna adsorpcia je fyzikálny jav prebiehajúci za 

všetkých teplôt a tlakov. Merateľnou sa však stáva len za nižších teplôt. Meranie sa preto 

obvykle prevádza pri laboratórnej teplote a za atmosférického tlaku. Ako už bolo uvedené 

fyzikálna adsorpcia je spôsobená van der Waalsovými silami, ktoré sú relatívne slabé. Molekuly 

adsorbátu si zachovávajú svoju chemickú identitu. Energia uvoľnená pri adsorpcii je 

zrovnateľná s kondenzačnou entalpiou (20 kJ/mol). 

Adsorpčné procesy s hodnotami ΔG° v rozmedzí -20 - 0 kJ/mol zodpovedajú spontánnym 

fyzikálnym procesom, zatiaľ čo hodnoty v rozmedzí -80 až -400 kJ/mol zodpovedajú 

chemisorpcii 48, 163, 183 Silnejšia chemisorpcia je spôsobená vznikom kovalentných väzieb medzi 

adsorbentom a adsorbátom. Entalpia chemisorpcie je radovo väčšia okolo 200 kJ/mol. Aby bola 

fyzikálna adsorpcia termodynamicky samovoľným procesom, musí byť ΔG° záporná. Keďže 

translačné stupne voľnosti sú stratené pri adsorpcii kontaminantu na povrchu, ΔS° je kladná. 183 

Pre endotermické reakcie závislosti 1/T vs. ln (K) je sklon krivky negatívny a tak, ako sa 

zvyšuje teplota, zvyšuje sa aj rovnovážna konštanta, ako je znázornené na obrázku 5. 
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Obrázok 5: Typická Van't Hoffová krivka endotermickej reakcie (prevzaté a upravené) 145 

U exotermickej reakcie je sklon krivky pozitívny a ako sa zvyšuje teplota, rovnovážna 

konštantna sa znižuje, viz obrázkok 6. 145 

 
Obrázok 6: Typická Van't Hoffová krivka exotermickej reakcie (prevzaté a upravené). 145 

Koncentrácia adsorbentu je dôležitým parametrom, pretože určuje jeho kapacitu pre danú 

počiatočnú koncentráciu kontaminantu 141, 176. V rámci štúdia podmienok adsorpcie sa 

samozrejme koncentrácie adsorbentu upravujú a študuje sa tiež zníženie a zvýšenie jeho 

hmotnosti na celý priebeh a účinnosť adsorpčného procesu. Bolo preukázané, že vysoká 

koncentrácia adsorbentu veľmi dobre ovplyvňuje adsorpciu kovu z roztoku. Ale v celkovom 

výsledku, ak sa porovná hmotnosť zachyteného kovu na zvolenom adsorbente vztiahnutého na 

miligram suchej hmotnosti, je adsorpčná kapacita pomerne nízka. Vysoká koncentrácia 

adsorbentu pomerne často vedie k tvorbe veľkých agregátov, ktoré narušujú vytvorenú 

rovnováhu medzi kovom a povrchom adsorbentu. Z tohto faktu vyplýva, že k maximálnnej 

adsorpcii dochádza pri nízkom povrchovom napätí. 71, 94 

Množstvo adsorbentu tiež silne ovplyvňuje rozsah adsorpcie. V mnohých prípadoch sa pri nižšej 

koncnetrácii adsorbentu pri kolónových sorpciách získa vyššia percentuálna účinnosť 

odstraňovania. Zvýšením jeho koncentrácie sa všeobecne zvyšuje množstvo adsorbovaného 

kontaminantu v dôsledku zvýšenej povrchovej plochy adsorbentu, čo zvyšuje počet väzobných 

miest. Ako navrhol Gadd et al. (1988), interferencia medzi väzobnými miestami v dôsledku 

zvýšeného množstva adsorbentu nemôže byť zrušená, pretože to bude mať za následok nízku 

špecifickú adsorpciu. 161 

Veľkosť častíc adsorbentu hrá tiež dôležitú úlohu v procese adsorpcie. Menšie častice majú 

väčšiu povrchovú plochu, čo zvýhodňuje adsorpciu a dochádza k ustávaniu rovnováhy 

v kratšom čase. Menšie veľkosti častíc tiež znižujú vnútornú difúziu a prenos kontaminantu do 
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vnútra adsorbenta (tj., rýchle dosiahnutie rovnováhy a dosiahnutie takmer plnej adsorpčnej 

schopnosti). Súčasne musia byť častice pre adsorpciu dostatočne odolné, aby vydržali príslušné 

tlaky a extrémne podmienky, ku ktorým dochádza pri regeneračných cykloch. Ak je adsorbent 

k dispozícii v práškovej forme, ako je napr. priemyselný odpad, je potrebné vyvinúť úsilie 

s cieľom zlepšiť mechanickú pevnosť, napr. granuláciou, pre efektívnejšie využitie 

v kolónových sorpciách. Tak isto treba brať ohľad na veľkosť sorbovanej molekuly s ohľadom 

na veľkosť pórov. Rozmerné molekuly môžu byť príliš veľké, aby boli schopné obsadiť malé 

póry. To môže znížiť adsorpciu nezávisle na iných príčinách.  8, 161 

Prítomnosť iných iónov môže, ale aj tiež zároveň nemusia, ovplyvňovať odstraňovanie 

príslušného iónu z roztoku. Na druhú stranu prítomnosť týchto iónov môže významne ovplyvniť 

adsorpciu. Napríklad adsorpcia kobaltu rôznymi mikroorganizmami je úplne inhibovaná a to 

v prítomnosti uránu, olova, ortuti a medi. Prítomnosť iónov Ag, Cu, Pb, U, Zn a CO3
2−, SO4

2− 

neovplyvňuje napríklad zase kapacitu adsorpcie zlata a to pri hodnote pH pod 2,5. Pri hodnotách 

nad pH 4,0 však už tieto ióny potlačujú adsorpčnú kapacitu zlata z roztoku. Miera inhibície 

(spomalenia) príslušného iónu pri adsorpcii závisí na sile, ktorou sa viažu jednotlivé ióny na 

povrch adsorbentu. Platí pravidlo, že ľahké kovy (alkalické kovy a kovy alkalických zemín) sú 

viazané veľmi slabo na rozdiel od ťažkých kovov alebo rádioaktívnych látok. 83, 84, 167 

Vplyv iónovej sily môže byť pripisovaný súťaži medzi iónmi kovu, alebo vo vlastnostiach 

elektrickej vrstvy. Keď sú v kontakte tieto dve fázy, povrch adsorbentu a kontaminantu vo 

vodnom prostredí, sú obklopené elektrickou vrstvou v dôsledku elektrostatickej interakcie. 

Podľa Jha et al. 199, sa elektrostatické interakcie stávajú významným mechanizmom pre 

adsorpciu v prípade, že adsorbent je citlivý na zmeny v koncentrácii elektrolytu. Preto dochádza 

k zníženiu adsorpcie so zvýšením iónovej sily. Niektoré anorganické ióny, ako sú chloridy, 

môžu tvoriť komplexy s niektorými kovovými iónmi a môžu negatívne ovplyvňovať adsorpčný 

proces. 84, 161 

V súčasnej dobe je voľba rýchlosti miešania pri procese adsorpcie, všeobecne 

ľubovoľná. Bežne sa volia otáčky v rozmedzí od 25 do 200 ot./min. Zvyčajne sa používa 

rýchlosť miešania 150 otáčok za minútu 132. V niektorých prípadoch však môžu mať otáčky 

vplyv na vonkajšiu vrstvu difúzie. Pomocou vhodného miešania môže byť minimalizovaný 

odpor prenosu kontaminantu na povrch adsorbentu. Pri zvýšení rýchlosti otáčok, môže dôjsť 

v dôsledku zvýšenej turbulencie a zníženiu hrúbky hraničnej vrstvy kvapaliny k ľahšiemu 

prenosu kontaminantu na povrch adsorbentu. Za týchto podmienok je hodnota vonkajšieho 

difúzneho koeficientu väčšia. Napokon, pri vyšších rýchlostiach miešania je medzná vrstva 

veľmi tenká, čo zvyčajne zvyšuje rýchlosť difúzie kontaminantu cez medznú vrstvu. 8, 161 

Počiatočná koncentrácia adsorbátu má tiež vplyv na adsorpciu. Vyššia vstupná 

koncentrácia vedie k jeho vyššiemu príjmu na povrch adsorbentu. To je z dôvodu, že pri nižších 

počiatočných koncentráciách sorbátu, je pomer počiatočnej koncentrácie kontaminantu 

k povrchu adsorbentu nízky. Avšak pri jeho vyšších koncentráciách je adsorpčných miest 

k dispozícii menej v porovnaní s kontaminantami vo vodnom prostredí a preto je odstránenie 

kontaminantu silne závislé na počiatočnej koncentrácii kontaminantu. Vždy je potrebné určiť 

maximálne nasýtenie potenciálu adsorbentu, pre ktoré by mali byť experimenty vykonávané na 

najvyššiu možnú počiatočnú koncentráciu rozpustenej látky. 161 
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V tabuľke 2 je prehľad niektorých vplyvov na proces adsorpcie. 

Tabuľka 2: Vplyv niektorých faktorov na proces adsorpcie. 76  

Úloha funkčných 

skupín 

Účasť funkčných skupín v adsorpcii závisí na: 

- koncentrácii a typoch skupiny v adsorbentu, 

- dostupnosť skupiny na povrchu adsorbentu, 

- chemický stav povrchu (napr. dostupnosť), 

- afinita medzi povrchom a kovom (väzba sily). 

Vplyv pH 

Hodnota pH: 

- ovplyvňuje protonizáciu (dostupnosť) kovových iónov väzobných miest 

a iónového stavu adsorbenta v roztoku, 

- pri nízkych hodnotách pH (vysoké úrovne H3O+), aniónové miesta sú 

protonizované, 

- kovové katióny môžu byť eluované kyslím praním - regenerácia, viacnásobné 

opakované použitie adsorbentu, lepšia ekonomika. 

Sorbáty 

Anorganické adsorbáty: 

- takmer všetky kovy (nie K+, Mg2+), 

- väčšina dôkladne preskúmaných - kľúčové environmentálne polutanty, 

hlavne toxické: Pb, Cu, Hg, Cd, Cr, As, rádionuklidy (Co, Sr, U, Th) 

- v roztoku sú katióny, existujú s komplexami (Cl-), rozsah oxidačných stavov, 

hydrolyzujú v závislosti na hodnote pH, 

- štúdie predpokladajú dvojmocné katióny - nie je to vždy ale pravda! 

Organické sorbáty: 

- kvasinky viažu najmä katióny, ale niekedy anióny, napr. Rhizopus 

arrhizus (huby). 

Všetky látky sú do určitej miery adsorbovateľné. Najlepšie adsorbovateľné látky sú 

organické zlúčeniny a anorganické látky s väčšou molekulovou hmotnosťou (napr. ortuť, 

jód). Adsorbovateľnosť látok obecne stúpa zo vzrastajúcou molekulovou hmotnosťou, 

polaritou molekúl, počtom dvojných väzieb a funkčných skupín (obrázok 7). 182 Látky málo 

rozpustné vo vode alebo nerozpustne sa ľahšie odstraňujú z vodnej matrice, než látky s vysokou 

rozpustnosťou. 8 
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Obrázok 7: Adsorbovateľnosť látok. 182 

2.4 Rovnováha adsorpcie 

Rovnováha procesu je dôležitá pre stanovenie účinnosti adsorpcie. Adsorpčná rovnováha 

môže byť popísaná pomocou adsorpčných izoteriem. Tá sa stanovuje pri konštantnej (iso-) 

teplote (-therm). Je to rovnovážny vzťah medzi množstvom adsorbátu na jednotku adsorbenta 

a rovnovážnou koncentráciou adsorbátu v roztoku. Existuje množstvo izoteriem, ale bežne sa 

používa len niekoľko málo modelov, ktoré budú popísané v nasledujúcej kapitole. 130 

2.4.1 Modelovania adsorpčných izoteriem 

V snahe preskúmať nové adsorbenty v prístupe k ideálnemu adsorpčnému systému, je 

potrebné stanoviť najvhodnejší adsorpčný rovnovážny vzťah. Je to nevyhnutné pre spoľahlivú 

predpoveď adsorpčných parametrov a adsorpčného správania rôznych systémov (alebo za 

rôznych experimentálnych podmienok). Rovnovážne vzťahy, popisujú interakciu 

znečisťujúcich látok s adsorpčnými materiálmi a preto sú veľmi dôležité pre optimalizáciu 

adsorpčného mechanizmu ciest, povrchových vlastností a schopností adsorbentov a účinnej 

konštrukcii systémov. Adsorpčná izoterma je krivka opisujúca zdržanie alebo mobilitu látky 

z pórovitého materiálu do vodného prostredia pri konštantnej teplote a hodnote pH. 6, 99 

Adsorpčná rovnováha (pomer medzi množstvom adsorbovanej a zbytkovej látky v roztoku), 

je stanovená v prípade, že adsorbát príde do styku s adsorbentom na dostatočne dlhú dobu 

a koncentrácia kontaminantu z roztoku je v dynamickej rovnováhe s koncentráciou na rozhraní 

adsorbent-adsorbát. 49, 57, 159 

Izotermy sú typické matematické vzťahy, ktoré predstavujú významnú úlohu pri 

modelovaní procesu adsorpcie, konštrukcii grafu a použiteľnosti adsorpčného systému. Sú 

zvyčajne znázornené graficky a vyjadrujú vzťah pevnej fázy pred jeho zostatkovou 

koncentráciou Cf. 
119, 141, 178 Ich fyzikálno-chemické parametre spolu s termodynamickými 

predpokladmi môžu poskytnúť náhľad na adsorpčný mechanizmus, povrchové vlastnosti, 

rovnako ako stupeň afinity adsorbentov. 27 
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Podľa systému IUPAC sa adsorpčné izotermy klasifikujú do šiestich skupín (obrázok 8) . 

Tieto vyhodnotenia tvaru izoteriem dávajú prvú informáciu o skúmanom adsorbente. 

 

Obrázok 8: Klasifikácia adsorpčných izoteriem (prevzaté a upravené). 184 

Pre izotermu typu I je charakteristický konkávny priebeh v rozsahu nízkych relatívnych 

tlakov. Od začiatku merania množstvo adsorbovaného kontaminantu rapídne rastie a dosahuje 

maxima, kedy je dosiahnutá limitná hodnota. Tento typ je charakteristický pre mikroporézny 

materiál, napr. zeolity, aktívne uhlie a niektoré porézne oxidy. Limitné naadsorbované 

množstvo je určené objemom mikropórov. Ak sa nedosiahne limitná adsorpcia do relatívneho 

tlaku 0,1 MPa sú zrejme prítomné aj mezopóry. S klesajúcim rozmerom mikropórov vzrastá 

adsorpčná energia a plnenie mikropórov nastáva pri nižších tlakoch. Nastolenie maxima 

indikuje konečný rozsah ich veľkosti. Tento tvar je tiež typický pre chemisorpčné izotermy. 

Izoterma typu II je konkávna k osi tlaku, následne je lineárna a pri vysokých tlakoch 

konvexná. To indikuje tvorbu adsorbovanej vrstvy s narastajúcim tlakom. Keď je rovnovážny 

tlak rovný saturačnému, prechádza adsorbovaná vrstva (multivrstvová sorpcia) do kvapaliny. 

Pokiaľ je „koleno“ izotermy ostré, adsorpcia v bode B (začiatok kvázi lineárnej časti) sa 

zvyčajne považuje za počiatok tvorby multivrstvy. Súradnice bodu B poskytujú odhad 

množstva kontaminantu na pokrytí vzorky monovrstvou. Tento typ je charakteristický pre 

neporézne alebo makroporézne adsorbenty (makropóry sa nedajú touto metódou zistiť), ktoré 

umožňujú neobmedzenú adsorpciu nastávajúcu pri vysokých tlakoch. Úplná reverzibilita 

adsorpčnej a desorpčnej časti je prvým dôkazom „normálnej“ multivrstvovej adsorpcie na 

vonkajšom a stabilnom povrchu. Tento typ je tiež charakteristický pre jemné (práškové, 

príp. nanočasticové) neporézne vzorky. Adsorpčná a desorpčná krivka sú v zhode. 

Izoterma typu III je konvexná v celom rozsahu tlakov a nemá bod B. Táto vlastnosť indikuje 

slabú interakciu adsorbát-adsorbent. Tento typ nie je prakticky bežný. Sú prítomné laterálne 

interakcie medzi molekulami adsorbátu. 

Izoterma typu IV, ktorej počiatok je zhodný s typom II (spočiatku monovrstva, následne 

multivrstvová adsorpcia nasledovaná kapilárnou kondenzáciou), sa odlišuje priebehom u vyšších 

tlakov. Vykazuje hysteréziu (hysteréznu slučku), ktorá súvisí s plnením prázdnych pórov pri tlaku 

závislom na rozmere pórov (vzniká tu kapilárna kondenzácia v mezopóroch) a s uvoľňovaním 

pórov pri nižších tlakoch, než pri ktorých dochádza k ich zapĺňaniu. Tento typ je veľmi častý a tvar 

hysterézie je charakteristický pre daný materiál. Hysterézna slučka sa tiež klasifikuje. Tento typ 
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izotermy je tiež charakteristický pre jemne neporézne vzorky (práškové, príp. nanočiastkové), 

s kapilárnou kondenzáciou v medzičasticovom priestore. 

Izoterma typu V je konvexná a potom saturuje pri vysokých tlakoch. Ako u typu III indikuje 

slabú interakciu adsorbát-adsorbent. Hysterézia je opäť spojená s plnením a vyprázdňovaním pórov. 

Tento typ je veľmi vzácny. Interakcie medzi molekulami adsorbátu a povrchu sú slabé. 

Izoterma typu VI, tzv. kroková izoterma, je tiež veľmi vzácna a súvisí s multivrstvovou 

adsorpciou na veľmi jednotných povrchoch. 

Táto klasifikácia predstavuje zjednodušenie reálnych izoteriem. Namerané izotermy môžu 

vykazovať podobné tvary, príp. aj kombinácie rôznych vplyvov, ktoré je potom nutné analyzovať 

aj inými experimentálnymi metódami. I a II systémy sú vhodné na adsorpciu, III neželaný tvar 

izotermy z hľadiska adsorpcie. IV a V adsorpčné izotermy s hysteréziou, desorpcia sa uberá inou 

cestou ako adsorpcia v dôsledku kapilárnej kondenzácie. 184 V podrobnejšej klasifikácii možno 

základné typy izoteriem ešte ďalej deliť. 125, 183 

V súčasnosti sa používa široká škála rovnovážnych izotermných modelov (Langmuierov, 

Freundlichov, Brunauer-Emmett-Tellerov (BET), Redlich-Petersonov, Dubinin-Radushkevichov, 

Temkinov, Tothov, Kobla-Corriganov, SIPS, Khanov, Hillov, Flory-Hugginsov 

a Radke-Prausnitzov) a sú ďalej formulované, pokiaľ ide o tri základné prístupy.103 Kinetická 

úvaha je prvý prístup. Tou je adsorpčná rovnováha definovaná ako stav dynamickej rovnováhy. 

Vzhľadom k tomu, že je termodynamika základom druhého prístupu, môže poskytnúť rámec 

odvodzovania početných adsorpčných modelov izoteriem a teórie potenciálu, ako tretí prístup, 

zvyčajne vyjadruje hlavnú myšlienku v charakteristike krivky. 49 

Jedna z najpoužívanejších izoteriem je Langmuierova adsorpčná izoterma. Táto rovnica, na 

rozdiel od Freundlichovej, je založená predovšetkým na teoretickej báze niekoľkých základných 

predpokladov. Tieto predpoklady sú zoskupené podľa toho, čo je známe ako ideálny jednovrstvový 

model. Súčasťou tohto modelu sú: 

 povrch adsorbenta má len určité miesta, kde sa môže kontaminant naviazať; 

 tieto miesta môžu mať iba jednu adsorbovanú molekulu (jednovrstvová adsorpcia); 

 každé miesto má vopred stanovenú plochu uvedenú výhradne geometriou povrchu; 

 energia, spojená s adsorpciou je rovnaká vo všetkých jednotlivých miestach; 

 adsorbáty sú považované za neschopné interakcie s okolitými molekulami adsorbátu. 183 

Langmuierova adsorpčná izoterma, bola pôvodne vyvinutá pre popis adsorpcie popisu 

sústavy plyn-pevná fáza na aktívnom uhlí. Tradične sa používa pre kvantifikáciu a  odlišnosť 

výkonu jednotlivých sorbentov. V linearizovanej forme (rovnica 13) sa môže písať: 

𝐶𝑓

𝑞
=

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
. 𝐶𝑓 +

1

𝑞𝑚𝑎𝑥. 𝑏
     (13), 

kde je: 

q množstvo kontaminantu sorbovaného v rovnováhe (mg/g), 

Cf finálna koncentrácia sorbátu v roztoku (mg/l), 

qmax maximálna hodnota adsorpcie na jednotku hmotnosti sorbentu, ktorá tvorí kompletnú 

monovrstvu na povrchu,  

b konštanta vzťahujúca sa k afinite väzobných miest (l/mg). 93, 174 

Parametre v rovnici 13, majú silný teoretický základ, qmax značí jednovrstvovú adsorpciu 

a označuje maximálnu hodnotu adsorpčnej kapacity q. Ďalšia Langmuierová konštantna, b, 
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predstavuje energiu spojenú s adsorpciou. Zistené hodnoty Langmuierových konštánt obvykle 

platia pre veľký rozsah koncentrácií. To je hlavne kvôli zjednodušeniu modelu. V reálnom 

systéme, napr. pri použití aktívneho uhlia, povrch uhlíka má heterogénnu povahu, netvorí 

monovrstvy a adsorbované molekuly môžu do istej miery ovplyvňovať susedné 

molekuly. Berúc na vedomie tieto predpoklady Langmuierov model presnejšie opisuje celkovú 

adsorpčnú rovnováhu ako Freundlichova izoterma. 48, 125, 130, 138, 155, 163 

Odvodenie vychádza zo vzťahu pre rýchlosť adsorpcie a desorpcie. Pretože podľa 

Langmuierových predpokladov vzniku len jednej vrstvy, je rýchlosť, akou sa molekuly zachytávajú 

na povrchu, úmerná podielu voľného povrchu a počtu stretov molekúl z kvapalnej fázy na jednotku 

povrchu, ktorý je podľa kinetickej teórie ideálneho plynu úmerný jeho tlaku. Pre pomer adsorpčnej 

a desorpčnej konštanty bol zavedený symbol b. Langmuierová konštanta b, sa vzťahuje na 

adsorpčnú energiu pomocou Arrheniovej rovnice 14: 170 

𝑏 =
1

𝐾
   (14), 

kde je: 

b Langmuierová konštanta krivky (l/mg), 

K rovnovážna konštanta distribúcie adsorbátu medzi povrchom a kvapalnou fázou (mg/g). 

čím vyššia konštanta b a menšie K, tým vyššia je afinita adsorbentu k adsorbátu. Parameter qmax 

môže byť tiež interpretovaný ako celkový počet väzbových miest, ktoré sú k dispozícii pre 

adsorpciu a q ako počet väzobných miest, ktoré sa v skutočnosti nachádzajú na sorbente. 48, 163, 170 

Konštanta b sa zvyšuje so:  

 znížením teploty systému,  

 zvýšením koncentrácie. 191 

Experimentálne hodnoty Cf a q a ich vzájomná zhoda s teoretickou hodnotou modelu sa určí 

s použitím nelineárnej Langmuirovej izotermy vypočítanej pomocou rovnice 15: 148, 191 

𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥 . 𝑏. 𝐶𝑓

1 + 𝑏. 𝐶𝑓
     (15), 

význam parametrov je rovnaký ako u predchodzích vzťahoch. 

Krivky uvedené na obrázku 9 znázorňujú účinok buď zvýšenia veľkosti adsorpčnej entalpie 

pri konštantnej teplote, alebo zníženia teploty pre daný adsorpčný systém. 170, 191 

 
Obrázok 9: Langmuierova krivka s meniacou sa konštantou b (prevzaté a upravené) 170 
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Ako plynie z predpokladov použitých pri odvodení, je Langmuierova rovnica zvlášť vhodná 

pre chemisorpciu, pri ktorej sa na povrchu vytvára jediná vrstva molekúl. Prípadné odchýlky 

Langmuirovej rovnice od skutočného priebehu izotermy môžu byť spôsobené vzájomným 

ovplyvňovaním adsorbovaných molekúl a nerovnorodosti povrchu adsorbenta. Pokiaľ sa 

nepredpokladá tvorba viacerých vrstiev molekúl, môže byť Langmuierova izoterma použitá 

i pre popis fyzikálnej adsorpcie. 13, 49, 170 

K adsorpcii môže dôjsť len na konečný (pevný) počet miest, ktoré sú identické a rovnocenné, 

bez bočnej interakcie a sterických (priestorových) prekážok medzi adsorbovanou molekulou 

a to aj na priľahlých miestach. Langmuierova izoterma sa týka homogénnej adsorpcie, v ktorej 

každá molekula má konštantnú entalpiu a sorpčnú aktivačnú energiu (po všetkých stránkach 

majú rovnakú afinitu k adsorbátu) a to bez priestupnosti z adsorbátu v rovine povrchu. 92, 127, 

162, 184 

Základná charakteristika Langmuirovej izotermy môže byť vyjadrená pomocou 

bezrozmernej konštanty zvanej separačný faktor RL, ktorý je daný nasledovným vzťahom 

(rovnica 16): 

𝑅𝐿 =
1

1 + 𝑏. 𝐶𝑖
     (16), 

kde je:  

Ci najvyššia počiatočná koncentrácia adsorbátu (mg/l),  

b Langmuierova konštanta (l/mg).  

Hodnota RL označuje tvar izotermy. Môže byť buď nepriaznivá (RL > 1), lineárna (RL = 1), 

priaznivá (0 < RL < 1), alebo ireverzibilná (RL = 0). Hodnoty RL medzi 0 a 1 označujú priaznivú 

adsorpciu. 48, 49, 163, 185 

Freundlichova adsorpčná izoterma je prvý známy model popisujúci proces adsorpcie. 

Používa sa pri adsorpcii na heterogénnych povrchoch spojených s interakciou medzi 

adsorbovanými molekulami. To znamená, že adsorpčná energia exponenciálne klesá po 

dokončení adsorpcie na centrách adsorbentu. 88 

Freundlichova izoterma je skôr známy vzťah pre opis neideálnej a reverzibilnej adsorpcie. 

Nie je obmedzená na vytvorenie jednovrstvovej adsorpcie. Tento empirický model môže byť 

aplikovaný na viacvrstvovú adsorpciu, s nerovnomerným rozložením adsorpčného tepla 

a afinitu k nerovnomernému povrchu.1 Linearizovaný tvar (rovnica 17) Freundlichovho modelu 

sa môže písať v tvare: 

ln(q) = ln 𝐾𝑓 +
1

𝑛
. ln (𝐶𝑓)     (17), 

kde je: 

q  adsorpčná kapacita (mg/g), 

KF Freundlichová konštanta (mg1-(1/n)l1/ng-1),  

Cf  finálna koncentrácia sorbátu v roztoku (mg/l)  

n  konštanta intenzity adsorpcie. 50, 185 

Pre štúdium nelineárnych koeficientov Freundlichovej izotermy sa používa rovnica 18: 148 

𝑞 = 𝐾𝑓 . 𝐶
𝑓

1
𝑛       (18). 
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Konštanty, ktoré sú zahrnuté v uvedených rovniciach majú podstatný význam pri 

charakterizovaní adsorpčného systému. Konštanta Kf, je funkcia adsorpčnej kapacity 

konkrétneho adsorbenta. Hodnota 1/n je miera sily adsorpcie. Pri dodržaní všetkých 

premenných, konštanta bude hodnota rozpustených látok adsorbovaných, ktorá sa zvyšuje 

s rastúcou hodnotou Freundlichovej konštanty Kf. Čím je menšia hodnota 1/n, tým silnejšia je 

adsorpčná väzba daného adsorbátu. Je dôležité poznamenať, že Freundlichova rovnica má 

určité obmedzenia. V súlade s matematickou rovnicou, sa bude pomer x (kontaminanty) : m 

(adsorbent) aj naďalej zvyšovať so zvyšujúcou sa rovnovážnou koncentráciou 

kontaminantu. To však nenastane v prípade pri nasýtení, kedy je pomer x:m konštantný, 

nezávislý na zmenách kontaminantu. V takomto prípade nie je žiadna záruka, že rovnica bude 

presne popisovať systémy s takou koncentráciou, ako je koncentrácia nasýteného roztoku, 

pretože sa jedná o empirickú povahu rovnice. 130, 131, 138, 141 

Freundlichové parametre (Kf a n) vypovedajú o tom, či je povaha adsorpcie priaznivá alebo 

nepriaznivá. Výška (horný počiatok) priamky je ukazovateľom adsorpčnej kapacity a sklon krivky 

je ukazovateľom intenzity adsorpcie. Relatívne mierny sklon n < 1 znamená, že intenzita adsorpcie 

je dobrá (priaznivá) v celom rozsahu koncentrácií. Zatiaľ čo prudký sklon n > 1, znamená to, že 

intenzita adsorpcie je dobrá (priaznivá) pri vysokých koncentráciách, ale oveľa menej pri nižších 

koncentráciách. Vysoká hodnota Kf, svedčí o vysokej adsorpčnej schopnosti. 41 Hodnota konštanty 

Kf klesá s rastúcou teplotou, konštanta n je vždy väčšia než jedna a s rastúcou teplotou sa blíži 

jednej. Freundlichova izoterma bola formulovaná čisto empiricky na základe experimentálnych dát, 

ktorých priebeh svojím tvarom často pripomína parabolu. 13 

Tento model je vyvinutý pre adsorpciu na aktívne uhlie, čo ukazuje, že pri rôznych 

koncentráciách roztoku, pomer adsorbátu na dané množstvo adsorbentu nebol konštantný. 

Z tohto pohľadu, je absorbované množstvo súhrn adsorpcie na všetkých miestach (z ktorých 

každá má väzbovú energiu), pričom silnejšie väzbové miesta sú obsadzované ako prvé, až 

pokiaľ adsorpčné energie po dokončení procesu adsorpcie exponenciálne klesnú. 2, 179  

V súčasnej dobe je Freundlichova izoterma široko používaná v heterogénnych systémoch, najmä 

pre organické zlúčeniny, alebo adsorpciu vysoko interaktívnych látok na aktívne uhlie 

a molekulárne sitá. Sklon izotermy sa pohybuje medzi 0 a 1 a je meradlom intenzity adsorpčného 

povrchu alebo heterogenity. Čím viac rôznorodý je systém, tým viac sa jeho hodnota priblíži nule. 

V poslednej dobe je Freundlichova izoterma kritizovaná pre jej limitujúci nedostatočný 

termodynamický základ, ktorý nepribližuje Henryho zákon na stopových koncentráciách. 49, 64, 69 

Napriek tomu, v niektorých prípadoch nie je Freundlichova izoterma vhodná kvôli 

experimentálnym dátam (nízke korelačné hodnoty). Napríklad, pri adsorpcii Cr (VI) pri použití 

odpadového materiálu Salvinia cucullata, vychádza konštanta n menšia ako nula. 44 

Pre stanovenie modelových izotermických konštánt boli použité modely Langmuiera 

a Freundlicha. Avšak, vypočítanie modelových konštánt pomocou týchto linearizovaných 

foriem modelov môže byť chybný. 107 Z tohto dôvodu je v tejto štúdii použitá tiež nelineárna 

regresná analýza nameraných dát sorpcie.  

V nasledujúcej tabuľke 3 sú uvedené najpoužívanejšie izotermy pre popis sorpčného 

procesu, výhody a nevýhody jednotlivých modelov a ich funkčná forma. 
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Tabuľka 3: Prehľad používaných izoteriem. 44 

Izoterma Funkčná forma Výhody Nevýhody 

Freundlich 
 

- Jednoduchý 

matematický výraz a 

má parameter pre 

povrchovú 

heterogénnosť. 

- Neberie v úvahu 

- Henryho zákon. 

- Bez obmedzenia 

nasýtenia. 

- Nie je 

štruktúrovaný. 

- Nie je použiteľný 

na širokú škálu 

koncentrácií. 

Langmuier 
 

- Uvažuje i Henryho 

zákon a konečnú 

hranicu nasýtenia. 

- Je platný v širokom 

rozsahu koncentrácií. 

- Jednovrstvová 

sorpcia. 

Temkin 
 

- Jednoduchý výraz. 

- Neberie v úvahu 

Henryho zákon. 

- Obmedzenie 

konečného nasýtenia. 

- Nehodí sa na širokú 

škálu koncentrácií. 

Dubinin-

Radushkevich 
 

- Závislá na teplote. 

- Porušuje 

termodynamický 

princíp. 

- Veľmi nízke 

koncentrácie. 

Flory-Huggins 
 

- Termodynamický 

prístupu. 

- Pre neideálne 

systémy. 

- 

Halsey 
 

- Počíta multisorpčnú 

energiu vrstvy. 
- 

Brunauer, 

Emmett a 

Teller (BET) 
 

- Viacvrstvová 

adsorpcia. 

- Platí iba v miernej 

koncentrácii. 

SIPS 
 

- Má limitu 

konečného nasýtenia. 

- Nepočíta s Henryho 

zákonom. 

Toth 
 

- Počíta s Henryho 

zákonom a konečnou 

kapacitou nasýtenia. 

- 

Redlich-

Peterson 
 

- 
- Žiadna významná 

nevýhoda. 
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3 ŠTUDOVANÉ KONTAMINANTY 

Väčšina štúdií o použití adsorpcie v banskom a hutníckom priemysle sa zaoberá odstránením 

katiónov napr. Cu, Fe, Zn, Cd, Mn, Hg, Pb, atď. a aniónovými komplexami ako napr. kyanidy, 

chrómany, arzeničnany a vanadičnany. Napriek tomu vysoké koncentrácie menej toxických 

aniónov, ako sú sírany, molybdénany a chloridové ióny, sa stávajú hlavnými problémami kvality 

vody v mnohých oblastiach a to predovšetkým vzhľadom k obrovskej produkcii z ťažby a ostávajú 

bez akejkoľvek úpravy. 128 Kontaminanty sa v súčasnosti odstraňujú z vôd postupmi, založenými 

na oxidácii, reverznej osmóze, iónovej výmene elektrodialýzou, elektrolýza, atď. Sú tiež široko 

používané iné fyzikálne metódy napr. membránová separácia, filtračné procesy (nanofiltrácia, 

elektrodialýza, ...). Samozrejme tieto metódy sú vynikajúce technológie. Náklady na úpravu vody 

z týchto technológií sa pohybujú v rozmedzí 10 až 450 $ za meter kubický upravovanej vody, okrem 

adsorpčnej technológie. Náklady na úpravu vody adsorpciou je 5 až 200 $ za meter kubický vody. 
5, 11, 30, 149, 158 

3.1 Sírany 

Chemické zloženie podzemných vôd je ovplyvnené zdrojovými vodami s ich chemickým 

zložením a hlavne fyzikálno-chemickými parametrami, najmä hodnotou pH, typom a priebehom 

mineralizačných procesov v systéme voda-hornina, ako aj sekundárnymi vplyvmi. Z pohľadu 

výskytu síranov v podzemnej vode týchto komplexov sú dôležité predovšetkým procesy 

hydrolytického rozkladu silikátov a oxidácie sulfidov. Hydrolytický rozklad silikátov je veľmi 

pomalý proces, s malým výsledným účinkom na chemické zloženie podzemnej vody. Celková 

mineralizácia vôd silikátových systémov je relatívne nízka. Hydrolytický rozklad silikátov 

prebieha v najvrchnejšej časti zóny zvetrávania vplyvom prítomných kyselín. Podstatou procesu 

je výmena väzbového katiónu v mriežke silikátu náhradou za H+ resp. H3O
+ iónu, ktoré vznikajú 

pri disociácii vody. Zdrojom katiónov vodíka H+ sú aj kyseliny, ako napr. H2CO3, príp. H2SO4 

(oxidácia sulfidov, acidifikované zrážky), humínové kyseliny, ale aj hydratované oxidy dusíka zo 

znečistenej atmosféry. Oxidácia sulfidov, najmä pyritu, ale aj iných sulfidických minerálov má 

veľký environmentálny význam a zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní kyslých banských vôd. 

Sú zdrojom železa a síranov v podzemnej vode a stopových prvkov vo vodnom, pôdnom 

a horninovom prostredí. 45, 128, 158 

Z banských vôd, alebo v okolí odkalísk sa často vyzrážavajú zrazeniny tvorené oxyhydroxidmi 

a síranmi železa, najmä goethitom, jarositom, schwertmannitom a ferrihydritom. Typicky okrovo 

sfarbené zrazeniny sa tvoria vo veľkej miere z kyslých banských vôd, alebo v okolí odkalísk 

sulfidických ložísk. Okrové uloženiny sa však tvoria aj z vôd z banských odkalísk, ktoré sú 

slabokyslé až neutrálne. V banských odkaliskách s obsahom sulfidov dochádza k mobilizácii Fe, 

síranov a kovov v telese odkaliska. 39, 100, 128 Síranové ióny sú často dominantné znečisťujúce 

látky v uzavretých banských štôlňach. Tieto anióny sú generované rozpustením síranových ložísk 

nerastných surovín a po chemickej a biologickej oxidácií sulfidických rúd, ako je pyrit (FeS2). 

Hodnota pH vody môže klesnúť až na veľmi nízke hodnoty. Ako už bolo uvedené, sírany sú 

hlavným zdrojom mineralizácie vôd. Zvyšuje sa tým vodivosť a jej korozívny potenciál. Tieto 

anióny podporujú koróziu potrubí, konštrukcií a zariadení. Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) stanovila maximálnu prípustnú úroveň síranu vo vode na 500 mg/l, ale mnoho krajín 

odporúčajú nižšie hodnoty, napríklad Brazília a USA odporúča 250 mg/l 144. Rovnako Česká 

republika odporúča znížené limity pre sírany vo vode (250 mg/l) 190. 
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Hlavné postupy pre úpravu vody obsahujúce síranové ióny sú nasledovné:  

 biologická degradácia, 

 membránová filtrácia (najmä reverzná osmóza), 

 adsorpcia a/alebo výmena iónov, 

 chemické zrážanie. 144 

Účinné odstránenie síranových iónov z odpadových vôd je zložitý problém, vzhľadom 

k vysokej rozpustnosti a stabilite týchto aniónov vo vodných roztokoch. Napríklad v AMD 

(Acid Mine Drainage) je čiastočné odstránenie iónov dosiahnuté prostredníctvom zrážacích 

reakcií s vápnom. Proces zrážania musí byť riadený tak, aby vyčistená voda nebola príliš 

zaťažená iónmi zrážacieho činidla. V praxi sú používané katióny vybraných kovov, ktoré tvoria 

so síranmi málo rozpustné a ekologicky prijateľné zlúčeniny. Najjednoduchší spôsob je zrážanie 

vápnom, resp. vápenným mliekom podľa nasledujúcej rovnice 19: 

𝐶𝑎2+ + 𝑆𝑂4
2− → CaS𝑂4    (19), 

Táto technika zvyčajne predstavuje veľmi nízku praktickú účinnosť vzhľadom k vysokej 

rozpustnosti vzniknutého CaSO4. Medzi ďalšie známe technológie patrí zrážanie síranov na síran 

bárnatý podľa rovnice 20: 

𝐵𝑎2+ + 𝑆𝑂4
2− → BaS𝑂4     (20). 

Táto metóda je síce účinnejšia oproti zrážaniu vápnom, ale podstatne nákladnejšia. Navyše 

vyššie hodnoty bária vo vyčistenej vode prinášajú toxikologické nebezpečenstvo. 
144, 146, 147, 186.  

Ďalšou alternatívou je adsorpcia síranových iónov na oxidy kovov, ako je γ-Al2O3, ale 

získané výsledky ukázali nízke hodnoty odstránenia síranu, ak sú prítomné ďalšie konkurenčné 

ióny. 116, 128 Efektívnejšie sú mafické silikátové minerály (olivín, pyroxén, anortit), ktoré sú 

nestabilnejšie ako svetlé silikátové minerály. Pri silne acidných banských vodách (pH < 4,0) 

poskytuje určitú neutralizačnú kapacitu disociácia ílových minerálov, napr. kaolinitu 

(Al2Si2O5(OH)4) (viz rovnica 21): 

𝐴𝑙2𝑆𝑖2𝑂5(𝑂𝐻)4 + 6𝐻+ = 2𝐴𝑙3+ + 2𝐻4𝑆𝑖𝑂4 + 𝐻2𝑂     (21). 

To vysvetľuje aj vysoký obsah hliníka v banských vodách s pH < 4,0, pretože hliník disociuje 

až pri tejto hodnote pH. 60, 66, 73, 109 

Zaujímavým riešením je tiež zrážanie síranov v prítomnosti hlinitých a vápenatých iónov do 

formy tzv. Candlotovej soli (ettringitu). Je to málo rozpustná a pomerne objemná zlúčenina, ktorú 

popísal už v roku 1939 Jones. Všeobecne sa označuje chemickým vzorcom Ca6Al2(SO4(OH)4)3, 

kde pomer Ca:Al:SO4 = 6:2:3. Tvorba ettringitu sa predpokladá vo vodných roztokoch 

obsahujúcich CaSO4, Ca(OH)2 a zlúčeniny hliníka v treťom oxidačnom stupni. Ten môže byť 

pridávaný vo forme síranu, chloridu, dusičnanu alebo hlinitanu sodného. Pri tomto spôsobe sa musí 

prebytok vápenatých iónov odtsráňovať, pretože dochádza nielen k tvorbe ettringitu, ale aj 

k neutralizácii, odstráneniu železa, mangánu a odstraňovaniu ťažkých kovov. 152 

Pri súčasnom rozvoji biotechnológií prichádza do úvahy pri riešení problému zvýšenej 

koncentrácie síranov v odpadových vodách aj možnosť využitia mikroorganizmov. Riešením 

je biotechnologický proces využívajúci mikrobiálnu činnosť sulfát redukujúcich baktérií 

(SRB). V podstate ide o napodobenie prirodzeného procesu pri anaeróbnych respiračných 

pochodoch, kedy SRB využívajú sírany ako akceptory elektrónov, ktoré redukujú na sulfidy. 

Vzhľadom na túto skutočnosť sa proces nazýva bakteriálna redukcia sulfátov. Vzniknutý sulfán 

možno ďalej využiť na precipitáciu ťažkých kovov z odpadových vôd. Zdrojom energie pre 
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špecifické baktérie musí byť príslušný organický substrát, ktorý však zvýši hodnotu BSK5 

a preto je potrebné klasické biologické dočisťovanie. Nevýhodou je nutná zvýšená teplota vody, 

cca 35 °C, dlhá reakčná doba a pomerne nízka odsírovacia účinnosť, iba 25 %. 152 

Hlavné vlastnosti (výhody a nevýhody) každého procesu sú zhrnuté v tabuľke 4. 

Tabuľka 4: Výhody a nevýhody metód na odstraňovanie síranov.144 

Proces Výhody Nevýhody 

Biologické odstránenie 

Anaeróbne systémy 
Nízke náklady a ľahká 

obsluha. 

Dlhá doba zdržania. 

Odpadný organický materiál. 

Potreba veľkej plochy. 

Membránová filtrácia 

Reverzná osmóza a ultrafiltrácia 
Vysoká účinnosť. 

Krátka doba. 

Vysoké náklady. 

Veľký objem odpadových vôd. 

Adsorpcie a/alebo iónová výmena 

Sulf-IX ™ Vysoká účinnosť. 
Vyžaduje častú, zlú 

regeneráciu. 

Alternatívne sorbenty (chitosan) 

Koncentrácia SO4 menej 

ako 250 mg/l. 

Náklady sú nižšie ako u 

reverznej osmózy. 

Manipulačné problémy 

s chitosanom. 

Regenerácie živíc. 

Chemické zrážanie 

Zrážanie síranom bárnatým Krátka doba. Vysoké náklady. 

Kryštalizácia síranových soli 

odparovaním  
Vysoká doba kinetiky. Veľká produkcia kalu. 

Zrážanie ettringitom  

Nízka rozpustnosť. 

Nezávislý na pH. 

Vysoká účinnosť. 

Zvyšková koncentrácia bária. 

3.2 Mangán 

Mangán je prirodzenou súčasťou povrchových i podzemných vôd. Do vôd sa dostáva väčšinou 

vylúhovaním z horninového prostredia, pričom vylúhovaniu napomáha prítomnosť CO2 

a humínových látok. Mangán sa vo vodách vyskytuje buď v rozpustenej forme ako jednoduché 

ióny (dvojmocný mangán), alebo vo vyšších nerozpustených formách, väčšinou ako Mn(OH)4. 
87 

Forma jeho výskytu závisí od koncentrácie kyslíku, rozpustnosti zlúčenín mangánu vo vode, 

hodnote pH, redox potenciálu, hydrolýzy, prítomnosti komplexotvorných anorganických 

a organických látok, teploty vody a samotného zloženia vody (napr. od obsahu CO2). 
12 

Vo vode sa mangán vyskytuje hlavne v oxidačných stupňoch II, III a IV. Z týchto troch 

prirodzene sa vyskytujúcich oxidačných stupňoch, sa môže mangán vyskytovať ako voľný ión 

vo vodnom roztoku len v oxidačnom stave +II.113 V povrchových vodách sa mangán môže 

vyskytovať ako nerozpustný oxid manganičitý (MnO2). V podzemných vodách je jeho 

najstabilnejšou formou Mn2+, čo je dôsledkom redukčných podmienok bez prítomnosti 

vzdušného kyslíku a iných oxidačných činidiel. V kyslom a neutrálnom prostredí sa mangán 

vyskytuje hlavne v rozpustenej forme ako hydratovaný katión [Mn(H2O)6]
2+. Ďalej sa môžu 
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vyskytovať komplexy [MnOH]+, [Mn(OH)3]
−, [MnHCO3]

+ a [MnSO4(aq)]° a pri vyšších 

koncentráciách chloridov i rôzne chlorokomplexy ako [MnCl]+, [MnCl2]° a [MnCl3]
−. Iónová 

forma závisí na hodnote pH a zložení vody. Pokiaľ je vo vode obsiahnutý rozpustený kyslík, je 

mangán v oxidačnom stupni II nestabilný a dochádza k jeho oxidácii. 20, 33, 38 

Dôležitým aspektom biogeochemického správania mangánu sú jeho zmeny rozpustnosti, ako 

sa mení oxidačný stav. V oxickom prostredí, v oblasti neutrálnych alebo zásaditých hodnôt pH, 

sa mangán ľahko oxiduje a tvorí vysoko nerozpustné Mn (III/IV) oxidy. V kyslých a anaeróbnych 

prostrediach je mangán prítomný v redukovanej a viac rozpustnej forme Mn (II). Vo vodnom 

prostredí pri konštantnej teplote a tlaku je biogeochemické správanie mangánu riadené hodnotami 

pH a Eh, prítomnosťou anorganických látok (napr. CO3
2−) a organickými ligandmi. 

Pozoruhodnou vlastnosťou oxidov mangánu v roztoku je ich vysoká schopnosť adsorpcie 

v prítomnosti značného množstva stopových kovov (napr. Cu, Co, Cd, Zn, Ni, Sn, Pb, Ca, Fe, 

Hg, U, As, Se a Th). 86, 134 

Najrozšírenejšou metódou odstraňovania mangánu z vody je: 

 oxidácia vzdušným kyslíkom, 

 oxidácia chlórom, 

 oxidácia manganistanom draselným, 

 oxidácia ozónom, 

 odželezovanie a odmanganovanie vody biologickým spôsobom. 20, 38 

Ďalším možným mechanizmom, ktorý by mohol byť použitý na odstránenie mangánu je 

adsorpcia 135. Vaghetti et al. 158, Gupta et al. 62, Khrishnani et al. 91, Güzel et al. 63 študovali 

sorpciu mangánu použitím orechových škrupín, morských rias, chitinu, šupiek ryže, zvyškov 

mrkvy. Výkon adsorpcie bol silne ovplyvnený hodnotou pH, sorpčným časom a chemickými 

skupinami použitej biomasy. 54, 55 

3.3 Železo 

V banských odkaliskách s obsahom sulfidov dochádza k mobilizácii železa, síranov 

a kovov v telese odkaliska. Drenážne vody vynášajú rozpustené látky na povrch a pri kontakte 

so vzduchom, alebo s povrchovou vodou dochádza k oxidácii železa a tvorbe zrazenín. Pri 

vzraste hodnoty pH sa z kyslých vôd vyzráža železo vo forme oxyhydroxidových, ale aj 

oxyhydrosíranových zrazenín, ktoré zachytávajú rozpustené kovy. Oxyhydroxidy železa sa 

tvoria najmä v tesnom okolí baní a odkalísk, ale v suspendovanej forme sa môžu prenášať aj 

do väčších vzdialeností. Dostávajú sa do riečnych sedimentov, kde môže dochádzať 

k redukcii železa a k čiastočnej mobilizácii zachytených prvkov, napríklad As, často 

v dôsledku miešania s organickými látkami. Chemické analýzy zrazenín dokumentujú, že 

oxyhydroxidy železa môžu obsahovať extrémne vysoké koncentrácie ťažkých alebo 

toxických kovov. 45, 100 

Je dobre známe, že podzemné vody sú všeobecne anoxické a železnaté ióny existujú ako 

dvojmocné železo, tj. ako Fe2+ ióny. Keď sa dostanú do kontaktu s atmosférickým kyslíkom, 

dôjde k ich oxidácií na trojmocné železo. 25, 113 

Železo vo vode existuje v rôznych formách pri rôznych hodnotách pH. V rozmedzí pH 

5,0 – 9,0 sú štyri druhy železa a to Fe2+, Fe(OH)+, Fe(OH)2 a Fe(OH)3. Fe(OH)+ môže 

katalyzovať rozpustenie ferrihydritu a Fe(OH)2 môže vyvolať transformáciu z ferrihydritu na 

hematit. FeOH+ je hlavný druh vyskytujúci sa pri pH = 7,0 a Fe(OH)2 pri pH = 9,0.  
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Dvojmocné železo je veľmi reaktívne a pôsobí ako redukčné činidlo pre prvky ako Hg (II), 

As (V), U (VI), Cr (VI), alebo Cu (II). Okrem toho Fe (II), môže silno ovplyvniť Fe (III), 

rýchlosť rozpúšťania minerálov oxidu železa v prítomnosti organických aniónov a môže aj 

katalyzovať premenu Fe (III). Okrem toho dvojmocné železo je oveľa ľahšie oxydovateľné 68. 

Ak Fe (II) oxiduje na Fe (III) v neutrálnej alebo alkalickej oblasti, môže byť ľahko vytvorený 

ferrihydrit z dôvodu nízkej rozpustnosti Fe (III), v týchto oblastiach hodnôt pH.  9, 59, 154  

Železo sa oxiduje na vzduchu v súlade s nasledujúcou reakciou (rovnica 22): 154 

𝐹𝑒2+ + (
1

4
) 𝑂2 + 𝐻+  ↔ 𝐹𝑒3+ + (

1

2
) 𝐻2𝑂     (22). 

Princíp väčšiny metód používaných pre odstránenie železa spočíva práve v oxidácii pôvodne 

rozpusteného železa na nerozpustené zlúčeniny, ktoré sa dajú odstrániť jednostupňovou alebo 

dvojstupňovou separáciou. Oxidácia a hydrolýza týchto zlúčenín prebieha za presne 

vymedzených podmienok, ktoré musí technologický postup rešpektovať vždy s prihliadnutím 

na vlastnosti vody.  

Odstraňovanie železa z podzemných a povrchových vôd sa robí viacerými spôsobmi:  

 oxidáciou prevzdušňovaním, 

 pridávaním oxidačných činidiel (O2, Cl2, O3, KMnO4), 

 alkalizáciou (pridaním vápna), 

 kontaktnou filtráciou, 

 iónomeničmi, 

 biologickou filtráciou, 

 membránovými procesmi, 

 metódou in situ. 12 

Techniky bežne používané na zníženie hladiny železa sú spojené s nasledujucími 

problémami: 

 vznik toxických medziproduktov chemických látok, vznikajúcich pri chemických 

reakciách, 

 vysoké prevádzkové náklady potrebné na udržanie fyzikálne-chemických 

podmienok, 

 techniky biologickej úpravy môžu trvať relatívne dlhý čas, čo sa stáva nevhodné pre 

sanáciu. 153, 173 

V poslednej dobe bolo odstránenie železa z vodného roztoku skúmané rôznymi autormi 

pomocou niekoľkých typov neživej biomasy. Z. A. Al-Naber a M. A. S. Al-Anber 192, 

Karthikeyan et al. 193 a Yeddi a Bensmaili 194 študovali sorpciu železa s použitím olivových 

kôstok, chitínu (hlavná zložka škrupín článkonožcov a kôrovcov) a vaječných škrupín. Ich 

výsledky ukazujú, že účinnosť odstránenia železa sa zvyšuje zo zvyšovaním dávok sorbentu 

a kontaktným časom. Bolo zistené, že pri najmenšej veľkosti častíc sorbentu (0,5 mm) 

a počiatočnej koncentrácii 100 mg/l došlo k maximalnému odstráneniu železa. 54 

3.4 Meď 

Meď je intenzívne používaný kov v priemyselných odvetviach, ako je pokovovanie, 

baníctvo a hutníctvo, výroba mosadze, galvanické pokovovanie, rafinácia ropy a pri 

nadmernom používaní agrochemikálií. Tieto odvetvia produkujú veľa odpadových vôd a kalov 
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s obsahom Cu (II) iónov s rôznymi koncentráciami. Meď môže byť tiež prítomná ako 

kontaminant v potravinách, najmä v kôrovcoch, pečeni, šampiňónoch a orechoch. Zistilo sa, že 

nadmerný príjem medi ľuďmi, môže viesť k ťažkému podráždeniu sliznice, poškodeniu pečene 

a obličiek, rozsiahle poškodenie kapilár a problémom s centrálnym nervovým systémom.36 

Toxicita medi je veľmi závislá na hodnote pH. Bolo zistené, že pri nižších hodnotách pH je viac 

toxická pre ryby. 37 

Obecne majú kovy tendenciu vytvárať rozdielne komplexy s organickou hmotou 

(huminovými kyselinami a fulvokyselinami) v závislosti od charakteru kovu. Napríklad meď 

je viazaná neprístupne, hlavne v dôsledku tvorby komplexov, zatiaľ čo kadmium je vo 

vymeniteľnej forme a je ľahko prístupný.181 Medzi organickou hmotou a všetkými formami 

medi sa zistila významná súvislosť, na základe čoho sa usudzuje, že uvedené kovy, 

predovšetkým meďnatý katión, vytvárajú komplexy s huminovými kyselinami. Tie sú 

charakteristické veľmi pomalou rýchlosťou rozpustnosti a prenikajú na také miesta v štruktúre 

sorbentu odkiaľ sa veľmi ťažko uvoľňujú. 41 

Obecne platí, že pri kovových iónov je stabilita komplexu určená prevažne v zásaditej 

oblasti, tj. dostupnosť elektrónu je tým väčšia čím je roztok zásaditejší, dochádza k väčšej 

stabilite komplexu. O medi je známe, že tvorí komplexy s veľmi dobrou stabilitou. Fixácia 

závisí na ióne kovu, na jeho chémii a jeho afinite k ligandu. 91  

Vplyv hodnoty pH roztoku je dôležitý tiež pri adsorpčnom procese. Feng et al. 47, Güzel et al. 63, 

Lasheen et al. 94, Liang et al. 97, Vaghetti et al. 158 skúmali vplyv pH na proces sorpcie Cu2+ 

v rozmedzí 2,0 až 8,0. Štúdie boli vykonané na hroznových stonkách, chitosan-celulóze 

a sušených listoch slnečnice. Bolo zistené, že sa adsorpcia Cu2+ výrazne zvýšila v rozmedzí 

hodnôt pH od 6,0 do 8,0. Tento jav je spôsobený predovšetkým prítomnosťou skupiny OH- 

v roztoku a vznikom Cu(OH)+ a Cu(OH)2. Z tohto dôvodu pri vyššej hodnote pH (pH >6,0), 

dochádza k zachytávaniu na hydroxidové ióny za vzniku Cu(OH)2, čo je nevhodné pri 

používaní adsorpcie. 156, 164 

V súčasnosti sa používa rad technológií na sanáciu Cu2+ z odpadových vôd. Adsorpcia je 

najviac atraktívnou voľbou vzhľadom k dostupnosti, nízkych nákladov a šetrnému prístupu 

k životnému prostrediu. Sú k tomu používané rôzne sorbenty. Meď prítomná v odpadových 

vodách bola odstraňovaná pomocou biomasy poľnohospodárskych odpadov ako napríklad, 

odpad z pšenice, škrupiny mušlí , lieskových orieškov, kešu, ovocné škrupiny, kokosové šupky, 

ryžové struky, listy mišpule, šišky, piliny a mach, tabakový prach, atď. 21 
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4 BIOSORBENTY A ICH CHARAKTERISTIKA  

V poslednej dobe je vo výskume odstraňovania ťažkých kovov z priemyselných odpadových 

vôd veľký záujem o využívanie adsorbentov z vedľajších produktov poľnohospodárstva. 

Sorbenty môžu byť minerálneho, organického alebo biologického pôvodu, napr. zeolity, 

priemyselné vedľajšie produkty, poľnohospodárske odpady, biomasa a polymérne materiály. 

Nové zdroje poľnohospodárskych odpadov sú škrupiny lieskových orieškov, ryžové šupky, 

škrupiny rôznych druhov orechov, kukuricové klasy alebo šupky, ktoré môžu byť použité tak 

isto ako adsorbenty (tabuľka 5) pre adsorpciu ťažkých kovov po chemickej a fyzikálnej 

modifikácii alebo premeny na aktívne uhlie zahrievaním pri vysokých teplotách. 11, 31 

Tabuľka 5: Materiál vhodný ako nízkonákladové sorbenty. 5  

A. Domové odpady D. 

Oceánske materiály: 

Odpady zo spracovania chitosanu 

a morských plodov. 

Morské riasy. 

Rašelina. 

Ostatný odpad. 

B. 

Poľnohospodárske produkty: 

Kôra a ďalšie materiály bohaté na tanín. 

Piliny a iný typ drevnatých materiálov. 

Ryžové šupky. 

Ovocný odpad. 

Vyradené pneumatiky. 

Kokosové škrupiny. 

Ostatný poľnohospodársky odpad. 

E. 

Pôdy a rudné materiály: 

Íly. 

Červené bahno. 

Zeolity. 

Sedimenty a pôdy. 

Rudné minerály. 

C. 

Priemyselný odpad: 

Ropné odpady. 

Hnojivé odpady. 

Popolček. 

Cukrovarnícky priemyselný odpad. 

Vysokopecná struska. 

F. Oxidy a hydroxidy 

Aktivované uhlie je najčastejšie používaný adsorbent vďaka svojej vynikajúcej adsorpčnej 

schopnosti organických znečisťujúcich látok. Vysoká adsorpčná kapacita aktívneho uhlia je 

zvyčajne spojená s jeho veľkou povrchovou plochou, objemom pórov a pórovitosťou. Okrem 

toho adsorpčné schopnosti aktívneho uhlia silne závisia od spôsobu aktivácie a na povahe 

východiskových materiálov. Mnoho výskumníkov dokázalo, že aktívne uhlie je účinný 

adsorbent pre odstránenie organických látok, a to najmä u fenolových zlúčenín. Avšak, jeho 

vysoká obstarávacia cena a potreba nákladného systému regenerácie je neekonomická a preto 

sa hľadajú lacnejšie sorbenty. 

Hlavným zameraním výskumov sa stalo hľadanie nízkonákladových a ľahko dostupných 

adsorbentov schopných odstrániť ióny ťažkých kovov. V súčastnosti sú k dispozícii stovky 
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štúdií o použití nízkonákladových adsorbentov 2, 5, 6, 9, 15, 17, 19, 25, 27, 36, 47, 51, 52, 54, 58, 63, 79, 85, 87, 

91, 94, 97, 101, 104, 125, 137, 142, 158, 168, 174.  Na základe týchto štúdii sa hľadajú nové materiály za 

nízku cenu, ktoré sú ľahko dostupné, sú ekonomické a efektívne ako adsorbenty. 

Cena je tak isto dôležitým parametrom pre porovnávanie sorpčných materiálov. Avšak, 

informácie o nákladoch sú uvedené len zriedka a náklady jednotlivých sorbentov sa líšia 

v závislosti na stupni požadovaného spracovania a miestnej dostupnosti materiálu. Podľa Bailey 

et al. (1999) 10, sorbent možno považovať za nízkonákladový, ak vyžaduje len ľahké spracovanie, 

vyskytuje sa v prírode v dostatočnom množstve, alebo vzniká ako vedľajší produkt alebo odpad 

z iných odvetví. 10, 30 

Termín sorbent obecne označuje tuhé látky, ktorých povrch je schopný viazať plynné, 

kvapalné alebo tuhé látky. Od tohto termínu je odvodený aj termín biosorbent, ktorý označuje 

biomateriál, ktorý je odvodený od biologického materiálu (mikrobiálneho napr. baktérie, 

mikroskopické huby, plesne), kvasinky, mikroskopické riasy a iné mikroorganizmy), vyšších 

rastlín, biomasy makroskopických rias, vyšších húb, či živočíšneho materiálu), ktorý je schopný 

viazať toxické látky a iné anorganické či organické kontaminanty. Takže viazať nebezpečné 

látky je schopná v zásade akákoľvek biomasa (akýkoľvek biologický materiál). Biomasa je 

komplexná chemická substancia s množstvom rôznych (rozličných) chemicky aktívnych 

funkčných skupín, ktoré môžu viazať rôzne látky alebo ióny a sú schopné vychytávať tieto látky 

z roztoku a viazať ich na svoj povrch v pevnej fáze. Avšak, je samozrejmé, že súčasná 

spoločnosť hľadá metódy ekonomicky čo najvýhodnejšie. Z tohto hľadiska sa preferuje 

komerčné využívanie len niektorých typov biomasy. Jedná sa o biomasu, ktorá vzniká pri 

rôznych priemyselných aktivitách ako odpad, alebo jej získanie (kultivácia, pestovanie) nie je 

finančne náročné. To znamená, že v súčasnosti sa využíva najmä mikrobiálna biomasa (vzniká 

ako odpad vo farmaceutickom, potravinárskom a chemickom priemysle pri výrobe antibiotík, 

rastových látok, kyseliny citrónovej, emulgátorov a rôznych iných mikrobiálne produkovaných 

látok), rastlinná biomasa (odpad po spracovaní kukurice, citrusových plodov, cukrovej trstiny, 

pestovanie nenáročných rastlín a i.), biomasa makroskopických rias (najmä v prímorských 

krajinách, kde je prirodzený dostatok rias) a v menšej miere i živočíšna biomasa (najmä 

odpadové chitínové časti tela rôznych morských mäkkýšov). 31 

Medzi najvýznamnejšie vlastnosti adsorbentov patrí: 

 veľký merný povrch pórov adsorbenta, 

 vhodná distribúcia veľkostí pórov (dostupnosť vnútorného povrchu pórov, vplyv 

na rýchlosť adsorpcie), 

 vhodné mechanické vlastnosti (pevnosť, oteruvzdornosť, ...), 

 vhodné fyzikálnochemické vlastnosti (tepelná vodivosť, ...), 

 katalyticky neaktívny materiál. 184 

Poľnohospodárske suroviny, najmä tie, ktoré obsahujú celulózu sa ukazujú ako 

potenciálny materiál pre adsorpciu kovov. Ich hlavné komponenty sú celulóza, hemicelulóza 

a lignín. Ostatné zložky sú lipidy, proteíny, jednoduché cukry, škroby, voda, uhľovodíky, 

popol a mnoho ďalších zlúčenín, ktoré obsahujú celý rad funkčných skupín, ktoré sa môžu 

zapojiť do adsorpčných procesov. Poľnohospodárske odpadné materiály sú ekonomické 

a ekologicky šetrné vďaka svojmu jedinečnému chemickému zloženiu, dostupnosti vo 

veľkom množstve, obnoviteľných zdrojov, nízkej obstarávacej. 37, 149 

Adsorpčná kapacita závisí na ploche povrchu sorbentu, ktorá závisí na jeho štruktúre. To 

znamená, že čím viac pórov majú, tým majú väčšiu plochu, ktorá má veľký vplyv na povrchové 
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reakcie. Póry slúžia k „uchopeniu“ a manipulácií adsorbovaného kontaminantu (obrázok 10). 

Adsorbenty sa obvykle používajú vo forme sférických častíc s ich veľkosťou najčastejšie medzi 

0 až 10 mm. Musia mať tiež vysokú abrazívnu odolnosť, vysokú teplotnú stabilitu a malý 

priemer pórov, ktoré zvyšujú prístupnú plochu povrchu a teda kapacitu adsorpcie. 125 

 

Obrázok 10: Adorpcia na povrch adsorbenta. 125 

Ako už bolo uvedené, účinnosť adsorpcie sa môže zvýšiť vhodnou úpravou adsorbentu. 

V zásade existujú dva rôzne procesy pre modifikáciu sorbentu: fyzikálnu úprava a chemická 

aktivácia. Týmito úpravami sa funkčné skupiny na povrchu buniek môžu vytvoriť alebo sa 

modifikujú existujúce skupiny na také, aké je potrebné pre sorpciu. Ďalším spôsobom môžu byť 

fyzikálne úpravy (var, zahrievanie, žiarenie) sorbentu. Cieľom úprav (modifikácií) je zvýšiť 

sorpčnú kapacitu pre daný kov, resp. katión či anión 61. Medzi funkčné skupiny, ktoré môžu 

pozitívne ovplyvniť adsorpciu patria karboxylové, aminové, hydroxylové, fosfátové 

a sulfhydrylové skupiny. Na adsorpcii kovových iónov sa môžu tiež podieľať komplexy 

s negatívne nabitými reakčnými miestami na povrchu bunky. 11  

Hlavnou úlohou mechanického spracovania sorbentov je mletie, pokiaľ sa jedná o hmotu 

skladajúcu sa z väčších častíc. Aj veľkosť častíc má totiž určitý vplyv na biosorpciu. Navyše 

odpadová a rastlinná biomasa po tejto úprave je oveľa lepšie skladovateľná. 139 

Chemická modifikácia je aplikácia rôznych chemických činidiel na biomasu (biomasa + 

činidlo) → alkalická alebo kyslá úprava: komerčné detergenty, alkalické chemikálie (NaOH, 

Na2CO3, NaHCO3), organické látky (formaldehyd), kyslé činidlá (kyseliny HCl a i.), Fe a i. 

Chemicky sú adsorbenty upravované väčšinou iba pre zvýšenie efektivity adsorpcie. Predúprava 

je takmer nevyhnutná pre všetky adsorbenty, ale nie vždy sa dá očakávať výrazné zlepšenie 

adsorpčných schopností. Alkalické úpravy biomasy sú najčastejšie. Alkalickou úpravou 

dochádza napr. k odstráneniu karboxylových a fosfátových skupín glykoproteínov, fosfolipidov 

a polysacharidov z bunkovej steny, čím sa vytvára priestor pre sorpciu aniónov (chloridy, sírany, 

kyanidy). Dochádza tiež k odstráneniu povrchových nečistôt na bunkovej stene, prasknutiu 

cytoplazmatickej membrány a expozícii ďalších väzbových miest, čo spôsobí zvýšenie sorpcie 

kovov a polokovov. Alkalická úprava je vhodná pre zvyšovanie počtu takých funkčných skupín, 

ktoré viažu katióny kovov. Modifikácia biomasy kyslými činidlami väčšinou spôsobuje výrazný 

pokles biosorpcie katiónov kovov. Je však vhodná pri sorpcii aniónov kovov a polokovov 

(predovšetkým oxyaniónov As, Se, Sb, Cr, Mo) (obrázok 11). 31, 168 
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Obrázok 11: Adsorpcia na funkčné skupiny sorbentu (prevzaté a upravené) 168 

4.1 Pomarančová kôra 

Pre svoju prácu som si vybral ako adsorbent pomarančovú kôru, ktorá je jedným z odpadov 

vznikajúca v poľnohospodárstve. Pomarančová kôra ako adsorbent bola používaná na 

adsorpciu viacerých kovov (kadmium, zinok, olovo, chróm, atď.), ale na odstránenie síranov 

neboli doteraz publikované žiadne výsledky. 

Z celkovej výroby citrusových plodov na svete, pomaranč tvorí 75 % množstva a Čína je 

jedným z hlavných výrobcov. Likvidácia čerstvých šupiek sa stáva hlavným problémom pre 

mnoho spracovateľských tovární. Zvyčajne sa citrusové zvyšky buď predávajú ako surovina 

pre extrakciu pektínu alebo sa peletizujú pre kŕmenie zvierat. Žiaden z týchto procesov nie je 

však veľmi ziskový. Tieto spôsoby nakladania s odpadmi produkujú vysoko znečistené 

odpadové vody, pokiaľ ide o hodnoty BSK a CHSK, ktoré môžu negatívne ovplyvniť pôdu 

a povrchové vody. Hlavným problémom sú tekuté zvyšky vypustené do životného prostredia, 

známe ako tzv. „žlté vody“, pretože majú vysoký obsah organických látok, čo sú látky 

s vysokým potenciálom znečistenia 133. V Grécku vznikne každý rok približne 35 000 t (suchá 

hmotnosť) citrusových šupiek a len malá časť sa používa ako kŕmenie pre dobytok. Boli 

navrhnuté rôzne mikrobiálne transformácie na využitie v potravinárstve, na výrobu hodnotných 

produktov, ako je bioplyn, etanol, kyselina citrónová, chemikálie, rôzne enzýmy, prchavé 

aromatické látky, mastné kyseliny a mikrobiálna biomasa. 19, 143, 185 

Pomarančová kôra sa skladá hlavne z celulózy, hemicelulózy, pektínových látok,  farbivá 

chlorofylu a iných zlúčenín s nízkou molekulovou hmotnosťou, ako je limonén  atď. 

Použitím surovej pomarančovej kôry alebo pomarančovej kôry modifikovanej kyselinou 

dusičnou bola študovaná adsorpcia iónov kovov, ako je Ni (II), Pb (II), Zn (II), Cu  (II) 

a Co (II). 53, 96, 143, 185 

Pomarančová kôra je zložená z dvoch rôzných tkanív: albeda a flaveda 17. Flavedo (exokarp) je 

vonkajšia vrstva kôry a ich farba sa počas zrelosti mení zo zelenej na oranžovú (vymiznutie 

chlorofylu v prospech syntézy karotenoidov). Je zdrojom esenciálnych olejov, ktoré boli použité od 

staroveku na úpravu chuti a vôni. Esenciálne oleje získané z pomarančovej kôry sú pozoruhodné 

pre ich použitie ako prísady v potravinách, nápojov, kozmetiky a parfumov, vonných esencií, 

d-limonén je používaný pri výrobe farieb a rozpúšťadiel. Otruby z pomarančovej buničiny sa 

používajú pri výrobe krmív a oranžová dužina je používaná v potravinárskom a nápojovom 

priemysle. 133 Albedo (mesocarp) je hlavnou zložkou pomarančovej kôry (Citrus sinensis). Je to 

hubovitá a celulózová vrstva nachádzajúca sa pod flavedo. Albedo je bohaté na živiny, ako sú 

bielkoviny, cukry, minerály a vlákninu. Nasledujú jednotlivé časti, ktoré sú vyplnené 
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dužinovými váčkami (endocarp) so sladkou šťavou (obrázok 12). Tieto vnútorné dielce sú 

v strede uchytené na semenicovom stĺpci, ktorý vyzerá ako albedo. Niekedy u zrelých citrusov 

tento semenicový stĺpec je už celkom rozpadnutý. Po obvode semenicového stĺpca sa niekedy 

tiež možno stretnúť s bielymi vláknami, čo sú cievne zväzky. 67 

 

Obrázok 12: Zloženie pomaranča (prevzaté a upravené) 77 

Zloženie suchej pomarančovej kôry je uvedené v tabuľke 8. Suchá pomarančová kôra 

obsahuje veľké množstvo vo vode rozpustných zlúčenín (41,1 % celkového množstva), ktoré 

boli identifikované ako glukóza (14,6 %), fruktóza (15,5 %) a sacharóza (10,9 %). Pomarančová 

kôra je tiež bohatá na pektín, celulózu a hemicelulózu. 105 Toto zloženie indikuje prítomnosť 

mnohých karboxylových (-COOH) a hydroxylových (-OH) skupín, ktoré sú schopné výmeny 

iónov s kovovými iónmi. 98, 143, 157 

Tabuľka 6: Zloženie suchej pomarančovej kôry 105 

Zložka % (v sušine) Zložka % (v sušine) 

Surový tuk 3,9 ± 0,1 Celulóza 16,2 ± 0,5 

Vo vode rozpustné 

materiály 
41,1 ± 1,2 Hemicelulóza 13,8 ± 0,3 

Pektín 14,4 ± 0,3 Popol 1,7 ± 0,1 

Proteín 7,9 ± 0,1 Lignín 1,0 ± 0,02 

Zhodnotenie využitia pomarančovej kôry vyžaduje znalosť ich chemického zloženia. 

Dronnet et al. zistili, že citrusová kôra obsahuje pektíny. Jedná sa o polyméry kyseliny 

galaktaronovej s rôznym stupňom metylácie karboxylových kyselín. Obsahujú tiež acetylové 

skupiny zodpovedné za nižšiu kovovú afinitu. Pomarančová kôra ma zvyčajne nižší stupeň 

acetylácie oproti iným sorbentom ako napr. z cukrovej repy. Podľa Renarda a Javisa acetylácia 

a metylácia pektínu znižuje afinitu ťažkých kovov.46 Pomarančový odpad obsahuje okolo 14 % 

pektínu, ktorý sa nachádza v bunkovej stene ako medzibunkový lepiaci materiál. Pektín je 

polysacharid, v ktorej kyselina pektínová, kyslý polysacharid, je čiastočne esterifikovaný 

metylovou skupinou. Tá je ľahko prevediteľná na kyselinu pektínovú hydrolyzovaním s alkáliou, 

napr. hydroxid vápenatý. Bolo preukázané, že kyselina pektínová, rovnako ako kyselina alginová 

silno interaguje s rôznymi ťažkými kovmi, čo vedie k tvorbe stabilného päťčlenného kruhu. Z tohto 
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dôvodu, je ľahké pripraviť adsorpčný materiál pre ťažké kovy z pomarančového odpadu pri 

zachovaní nízkych nákladoch pomocou hydrolyzovaním hydroxidom vápenatým (obrázok 13). 

Okrem voľných karboxylových skupín pektín obsahuje v polymérnom reťazci tiež 

metylesterové skupiny. Tieto skupiny sa zhydrolyzujú hydroxidom vápenatým za vysoko 

alkalických podmienok sa prevedú do karboxylových skupín podľa reakcie:  24, 58, , 89, 101 

 

Obrázok 13: Zhydrolyzovanie metylesterových skupín hydroxidom vápenatým. 20 

Ďalšie štúdie zahŕňajú tiež extrakcie pektínových, aniónových rastlinných bunkových stien 

polysacharidov, zložené z kyseliny D-galakturónovej, ktorá je spojená s glykozidovými 

väzbami α-(1,4) a α-(1,2), ktoré sú komerčne dostupné z vlákniny, napríklad z cukrovej repy, 

jablkových a olivových výliskov a citrusových kôr. Určitá miera podobnosti existuje medzi 

pektínovými štruktúrami a alginátom, ktorý je označený ako potenciálny alternatívny 

sorbent. Schiewer a Patil 144 skúmali odstraňovanie Cd (II) a stabilitu viacerých ovocných 

odpadov bohatých na pektíny. Na základe výskumu bola citrusová kôra identifikovaná ako 

vynikajúci alternatívny adsorbent pre jej vysokú adsorpciu kovov v spojení s fyzikálnou 

stabilitou. 95 

Dôležité informácie o morfológii povrchu pomarančovej kôry odhalí SEM analýza 

(skenovacia elektrónová mikroskopia). Ako je vidieť na obrázku 14, sorbent má niekoľko dutín 

vo svojej štruktúre, ktoré môžu zachytávať kovové ióny. Po ukončení procesu sorpcie a kovovej 

väzbe bude povrch kôry „sploštený“ v porovnaní so surovou vzorkou. 157 

 

Obrázok 14: SEM snímka prírodnej pomarančovej kôry. 212 

Pokiaľ je potrebné nájsť funkčné skupiny, ktoré sa podieľajú na kovových väzbách, je 

potrebné preskúmať pomarančové zvyšky infračervenou spektrometriou (FTIR) 124. FTIR 

spektrum pomarančového odpadu vykazuje široký a intenzívny absorpčný pás, ktorý indikuje 

prítomnosť voľného alebo viazaného vodíka -OH skupiny (alkoholy, fenoly a karboxylové 

kyseliny). Rovnako zodpovedajú -OH skupine pektín, celulóza a lignín na povrchu sorbentu 157. 

Úsek -OH skupiny je v širokom rozsahu frekvencií, čo ukazuje na prítomnosť voľných 

hydroxylových skupín a viazané -OH pásma karboxylových kyselín. Ďalej sa tu vyskytujú 
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symetrické alebo asymetrické pásy -CH skupiny mastných a alifatických kyselín a úseky 

CH2 skupín v mastných kyselinách, patriace methylu a metoxy metylénovým skupinám. Ďalšie 

absorpčné pásy svedčia o existencii voľných a esterifikovaných karboxylových skupín a pasy, 

ktoré môžu byť priradené k symetrickým -COO-. Ďalšie získané absorpčné pásy patria skupinám 

alkoholov a karboxylových kyselín a ich esterom (tabuľka 7). Podobné FTIR spektrum pre 

pomarančovú kôru bolo získaná tiež Lodeiro et al 157. 

Tabuľka 7: Charakteristické FTIR funkčných skupín pomarančovej kôry.19 

Skupiny 
Frekvencia IR pásiem (cm-1) 

Pomarančová kôra Celulóza 

-OH  3 420 3 426 

-CH  2 928 2 899 

C=O  1 748 - 

C-H, C-H2  1 442 1 434 

C-O, rozkladajúce sa na v CH2-OH - 1 031 

SO2 , rozkladajúce sa na SO2-OH - - 

C-O-C skupiny - 895 

S-O, rozkladajúce sa na SO2-OH - - 

Z IR spektier pomarančovej kôry vyplýva, že karboxylové a hydroxylové skupiny sú 

prítomné vo veľkom množstve. Adsorpcie kovov na kôru prebieha pravdepodobne v dôsledku 

elektrostatickej príťažlivosti medzi týmito skupinami a kovovými molekulami. Pri hodnote pH 

nad 4,0 sú karboxylové skupiny deprotonované a záporne nabité karboxylové ligandy (-COO-) 

viažu kladne nabité ionty kovu. 126, 157, 187 

4.2 Drevokazné huby 

Ako druhý adsorbent som si vybral zástupcu drevokazných húb Troudnatec pásovaný 

(Fomitopsis pinicola), pretože jednou z potenciálnych výhod použitia makro húb pre sorpciu 

je, že rastú hojne vo väčšine častí sveta. Okrem toho plodnice makroskopických húb majú po 

vysušení húževnatú textúru a majú fyzikálne vlastnosti, ktoré sú priaznivé pre vývoj adsorpcie. 
190 Všeobecne sa drevokazné huby používajú rovnako ako pomarančová kôra na sorpciu 

rôznych kontaminantov (ťažké kovy, vzácne kovy, farbivá, atď.), ale doteraz neboli 

publikované žiadne výsledky adsorpcie síranov, železa a mangánu.  

V prirodzenom prostredí sú huby všadeprítomné a hrajú dôležitú úlohu ako v prírode, tak aj 

v priemyselných procesoch. V prírode rozkladajú organickú hmotu, čím zaisťujú kolobeh živín. 

Ďalej pôsobia ako patogény, symbiantov rastlín alebo živočíchov a nemenej dôležitú úlohu 

hrajú tiež pri hnilobe rôznych prírodných materiálov.107, 120 Huby spôsobujúce hnedú hnilobu 

sú hlavnou skupinou organizmov spojenou s degradáciou dreva a tiež hrajú dôležitú úlohu 

v lesnom ekosystéme a biogeochemickom kolobehu živín. 80 

Využitie biologických materiálov všeobecne a najmä húb na odstránenie ťažkých kovov, 

získal značnú pozornosť v posledných desaťročiach, ako alternatívna technológia šetrná 

k životnému prostrediu 78. Medzi hlavné výhody hubových adsorpčných materiálov patrí ich 
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dobrá adsorpcia, nízka nadobúdacia cena a skutočnosť, že sú vo väčšine alkalických a kyslých 

podmienkach chemicky stabilné. Majú tiež dobré mechanické oderové vlastnosti. Okrem toho, 

hubové adsorbenty môžu byť regenerované pre viacnásobné použitie. 107, 140 

Schopnosť húb akumulovať kovy, je známy jav, ktorý je študovaný ako z priemyselného tak 

aj ekologického hľadiska. Sorpcia rôznych katiónov by mohli byť užitočné aj pri získavaní 

drahokamov alebo strategických kovov, rovnako ako na odstránenie toxických ťažkých kovov 

z kontaminovanej vody.120 Zatiaľ sa venuje len malá pozornosť interakcie ťažkých kovov 

s vyššími hubami. Väčšina práci sa zaoberá kovovou translokáciou a príjmom na rôzne 

substráty plodníc zbieraných v rôznych oblastiach. 7, 52 

Príjem kovov hubovou biomasou zahŕňa kombináciu dvoch procesov: bioakumuláciu 

(tj. aktívny, na metabolizme závislý proces, ktorý môže zahŕňať aj transport do bunky 

a rozdelenie do intracelulárnych komponentov) a biosorpciu (tj. väzba kovov na povrchu 

biomasy, bez potreby metabolickej energie). Niektoré chemické procesy môžu byť zapojené do 

sorpcie, vrátane adsorpcie, procesy výmeny iónov a kovalentných väzieb. Bunková stena húb 

je prvá, ktorá prichádza do kontaktu s kovovými iónmi z roztoku. Kovy môžu byť uložené na 

povrchu alebo vo vnútri bunkovej steny pred interakciou s cytoplazmatickým materiálom alebo 

inou bunkovou časťou. Prechod kovu do bunkovej steny prebieha na základe dvoch 

mechanizmov:  

 zachytávanie funkčnými skupinami (fosforečnanové, karboxylové, aminové a fosfátové 

diesterové druhy),  

 fyzikálno–chemická interakcia, adsorpčné javy.  

Adsorpčného procesu sa môžu účasniť polárne funkčné skupiny bielkovín, aminokyselín, 

lipidov a štrukturálne polysacharidy (chitín, chitosan, glukány). Tobin et al. (1984) 110 uvádza, 

že zachytávanie kovov je nezávislý na iónovom náboji alebo elektrostatickej sile a je 

ovplyvnený iónovým polomerom kontaminantu.5 Uviedli tiež, že iónová výmena môže byť 

hlavným mechanizmom pre kovové sekvestrácie počas rýchlej počiatočnej fázy príjmu.  

V súčastnosti je sorpčný mechanizmus kovových iónov študovaný z veľkej časti vo vzťahu 

k chitínu, jeho dezacetylovaných derivátov, chitosanu a celulózy. Hubová bunková stena tiež 

obsahuje glykány, proteíny, lipidy, polyuronidy a melanín. 15, 85, 137 Obsah chitínu a chitosanu 

sa môže meniť s vekom buniek. Sú to mechanické tuhé polysacharidy s chemickými 

štruktúrami podobnými celulóze. Chitín je pomerne bohatý prírodný biopolymér 

a všeobecne sa nachádza v exoskeletoch krabov a iných článkonožcov a tiež v bunkovej 

stenách niektorých húb. 31, 62 Okrem toho, že je rozpustný v kyslom roztoku, ďalšie 

obmedzenie chitosanu je to, že je neporézny. Hsien a Rorrer 213 naznačujú, že N-Acylácia 

je vhodný proces zvyšujúci pórovitosť. Yang a Zall 214 študovali chitosan a zistili, že je 

schopný zachytávať päť až šesťkrát väčšie množstvo kovov, ako chitín v dôsledku voľných 

aminoskupín vystavených acetylácii. Aj napriek tomu, že chitosan je vysoko sorpčný vo 

svojom prirodzenom stave, jeho adsorpčná kapacita môže byť zlepšená nahradením rôznych 

funkčných skupín, ako sú organické kyseliny. Niektoré funkčné skupiny sú disociované na 

chitosan pre zlepšenie sorpčnej kapacity, napríklad amino estery kyseliny (Ishii et al. 215), 

pyridyl (Baba a Hirakawa 216), substituované pyridínové kruhy (Tong et al. 217), 2-oxo-

glutarovú kyselinu (Guibal et al. 218) a polyethylenimin (Kawamura et al. 219) 10, 35, 177. Chitín sa 

skladá z dlhých, rovných reťazcov β-1,4 prepojených N-acetylglukosaminovými zvyškami, 

zatiaľ čo hubové glukány sú vetvené polyméry, zložené prevažne z β-1,3 reťazcov, ktoré sú 

spojené zadnými časťami s krátkymi β-1,6, ktoré sú viazané na postranných reťazcoch. Pôsobia 
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ako ochranný faktor, vonkajšia kostra a ochrana pred osmotickou lýziou (prasknutím). Veľa 

fungicidov je práve založených na princípe narušovania tejto steny. Zloženie a štruktúra 

bunkovej steny húb závisí viac ako u iných organizmov na prostredí, životnom cykle a úlohe 

bunky. 107, 120 

Steny hubovej bunky obsahujú veľké množstvo polysacharidov a proteínov, ktoré ponúkajú 

mnoho funkčných skupín (napr. karboxylové, hydroxylové, síranové, fosfátové a amino 

skupiny) pre viazanie kovových iónov. Prevládajúcimi skupinami sú karboxylové a fosfátové 

skupiny. Teplom inaktivovaná biomasa môže produkovať ďalšie väzbové miesta cez 

denaturáciu proteínov na konštrukcii bunkovej steny. Alkálie spôsobujú hydrolýzu bielkovín 

a tiež acetyláciu chitínu na chitosanu.12, 13 Proces viazania katiónu na funkčné skupiny sa môže 

popísať na výmene H+ napríklad zo skupiny -COOH (vznikne -COO- a H+) za iný kovový 

katión (napr. Cu+, Fe+ a i.) alebo iný komplexný katión (napr. organický polutant s kladným 

nábojom). Avšak mnohé kontaminanty vystupujú v prostredí so záporným nábojom (napr. 

sírany), tieto sa potom viažu na tie skupiny, ktoré majú kladný náboj (napr. aminoskupiny). 

Biologický materiál vo všeobecnosti vystupuje v prostredí ako záporne nabitý. To znamená, že 

obsahuje prebytok záporne nabitých funkčných skupín oproti kladne nabitým skupinám. Potom 

je nutné povrch takejto biomasy modifikovať, aby sa zvýšil počet vhodných skupín na viazanie 

konkrétneho kontaminantu. K tomuto slúžia chemické (premývanie v rôznych chemických 

činidlách), mechanické (úprava zrnitosti) a fyzikálne úpravy (žiarenie) biomasy. 31, 189 

Na základe SEM analýzy bolo preukázané, že povrchové plochy hubovej biomasy sa 

v rôznej miere zvýšujú po fyzikálnej a chemickej modifikácií v porovnaní s neošetreným 

sorbentom. Fyzikálne a chemické modifikácie poskytujú vyššiu adsorpčnú kapacitu 

kovových iónov v dôsledku nárastu plochy upraveného hubového mycélia. Povrchová 

morfológia a štruktúra nespracovaného mycélia drevokaznej huby je zobrazená na obrázku 

15. Ako je tu jasne vidieť hubové mycélium má drsný a porézny povrch. Táto povrchová 

vlastnosť by mala byť považovaná za faktor, ktorý poskytuje zvýšenie celkovej povrchovej 

plochy. Okrem toho mikropóry hubovej biomasy môžu znížiť difúzny odpor a uľahčovať 

prenos hmoty z dôvodu ich vysokého vnútorného povrchu. 14, 23  

 

Obrázok 15: Štruktúra hubového mycélia drevokaznej huby. 14 

Infračervené spektra poskytujú cenné informácie o chemických skupinách na povrchu 

drevokaznej huby. Všeobecne platí, že FT-IR spektra všetkých hubových prípravkov majú 

intenzívne piky. Široké a silné pásy sú spôsobené obmedzenými hydroxylovými (-OH), alebo 

primárnymi a sekundárnymi aminovými (-NH) skupinami patriace chitínu a chitosanu 

v štruktúre bunkovej steny hubového mycélia 79. Ďalšie pozorované vrcholy v FTIR spektre na 

hubách patria -CH skupine, asymetrickým a symetrickým deformáciám -CH2 skupiny, 

karboxylovej skupine (C=O), -NH skupine. Nízke absorpčné pásy zobrazujú prítomnosti 
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fosfátových skupín P=O, P-OH, P-O-C. Ďalšie nízke pásy predstavujú C-N-C skupiny a sú 

k dispozícii iba v štruktúre proteínov 102. Stredne silné absorpčné pásy patria skupine C-O-C 

cukrov a sú pozorované len pre nemodifikované huby a tieto piky neboli pozorované 

v dôsledku odstránenia lipidových látok po fyzikálnej a/alebo chemickej modifikácií. Ďalej 

sa objavujú C-N-C skupiny nachádzajúce sa v polypeptidovej štruktúre. 13, 166 Ďalej sa 

nachádzaju v mycéliu húb -CH skupiny, -CH3 skupiny, symetrické -SO3 a C-OH funkčne 

skupiny. 16 Hlavné funkčné skupiny, ktoré sa zvyčajne podieľajú na sorpčných procesoch sú 

karboxylové, aminové a fosfátové skupiny. 102 
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5 PRAKTICKÁ ČASŤ 

V praktickej časti sa budem zaoberať mechanizmom adsorpcie, ktorý riadi prijatie 

kontaminantu daným sorbentom. Podmienkou v rámci štúdia bolo zachovať zhodné podmienky 

procesu, aby bolo možné vyhodnotiť použité sorbenty a porovnať ich. V nasledujúcich 

kapitolách sú popísané jednotlivé aplikované metodiky. 

5.1 Metodika prípravy biosorbentov 

Pre odstraňovanie síranov a vybraných kovov (Fe, Mn, Cu2+) z roztoku boli použité 

dva sorbenty: 

 pomarančová kôra, 

 Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola). 

Pomarančová kôra 

Zber: Pomarančová kôra ako biosorbent v tejto štúdii bola zozbieraná z domáceho odpadu 

v rokoch 2011 až 2012. Behom zberu bola kôra ručne pretriedená, zbavená hrubých nečistôt 

a premytá tečúcou vodou a destilovanou vodou (odstránenie prilepených nečistoty a rozpustné 

zložky, ako sú taníny, živice, zníženie cukru a farbív). Následne sa nechala voľne usušiť pri 

laboratórnej teplote (25 ± 2 ºC) a kontrolovala sa kvôli prípadnému plesneniu. 

Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) 

Zber: Troudnatec pásovaný bol zbieraný od júna 2010 v Moravsko-sliezskom kraji. Po 

zozbieraní sa huba pretriedila, premyla sa pod tečúcou vodou a následne destilovanou vodou 

na zbavenie hrubých nečistôt. Potom sa musela upraviť na menšie kusy, keďže po usušení huba 

zdrevnatela a bola s ňou horšia manipulácia. Ďalej sa nechala voľne uschnúť pri laboratórnej 

teplote (25 ± 2 ºC). 

Následne sa oba sorbenty upravovali rovnakým spôsobom. Pre zaistenie lepších sorpčných 

vlastnosti (sprístupnenie funkčných skupín) sa presušené adsorbenty upravovali mechanicky 

a chemicky. 

Tepelná úprava sa prevádza pred mechanickou úpravou. Sušenie prebiehalo v sušiarni 

ECOCELL (Brněnská medicínská technologie, a.s. – MM Group, Česká republika). Na základe 

naštudovanej literatúry sa vzorky sušili rozložené na hodinových sklách pri teplote 65 ± 1 °C 

(pri vyššej teplote dochádza k spáleniu vzorku). Sorbenty sa týmto spôsobom sušili do 

konštantnej hmotnosti. 

Mechanická úprava nasleduje po tepelnej úprave a zahŕňa úpravu biosorbentu na 

požadované zrnitostné triedy. Adsorpčný materiál sa ručne rozdelil na menšie časti a tie sa drvili 

v mobilnom drviči značky Raptor 624, model HT 6523 (Werco, s.r.o, Česká republika) a pre 

zisk jemnejšej zrnitosti bol použitý laboratórny mlyn typu IKA A 11 basic, (IKA - Werke, 

Německo). Takto nachystaný materiál sa ručne, cez nerezové, analytické sitá značky Retsch 

(Retsch GmbH, Germany) rozdelili na jednotlivé zrnitostné triedy. Na základe rešerší literatúry 

a odporučenia autorov sa volila zrnitostná frakcia <0,5 mm, 0,5 – 1 mm, 1 – 2 mm. 

Chemická modifikácia adsorbentov mala zaistiť sprístupnenie funkčných skupín na povrchu 

adsorbentu. Na základe študovanej literatúry sa zvolili aktivačné činidla kyselina 

chlorovodíková a hydroxid sodný, vždy s koncentráciou 1 mol/l. Na každý gram adsorbentu 

bolo použitých vždy 20 ml aktivačného roztoku. Vzorky boli miešané na laboratórnej trepačke 
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IKA KS 4000i control (Nemecko) po dobu 30 min pri 150 otáčkach za minútu pre každú 

zrnitostnú triedu a pre každé aktivačné činidlo. Doba aktivácie bola zvolená na základe 

skúseností pri aplikácii tohoto adsorbentu pre adsorpciu iných kovov, kedy sa táto aktivácia 

javila ako dostačujúca a účinná. Po procese aktivácie sa adsorbenty prefiltrovali a následne sa 

premývali niekoľkokrát destilovanou vodou na odstránenie zbytku aktivačného činidla. 

Výsledná hodnota pH sa merala pH metrom typ ION 340i (WTW, Česká republika). Následne 

sa aktivovaný adsorbent sušil pri teplote 65 ± 1 °C, do konštantnej hmotnosti z dôvodu zaistenia 

ich presnej navážky pre stanovenie rovnovážneho procesu adsorpcie. 

Metodika prípravy a úpravy adsorpčného materiálu je uvedená na obrázku 16 a postup 

chemickej modifikácie na obrázku 17.  

 
Obrázok 16: Metodika prípravy adsorpčného materiálu 

•odstranenie nečistot (mechanicky, mytí);

•predsušenie na vzduchu; 

Zber 
biosorbentu

•drtenie, mletie;

•predsušenie pri teplote 65±1 ºC ;

•zrnitostní úprava (1-2; 0,5-1 a <0,5 mm);

Mechanická 
úprava

•HCl - koncentracia 1 mol/l pre každú zrnitosť;

•NaOH - koncentracia 1 mol/l pre každú zrnitosť;

•doba aktivacie 30 min pre každú zrnitosť; 150 ot./min;

•odstranenie zbytkov aktivačného činidla dest. vodou;

•sušenie do konstantnej hmotnosti pri 65±1°C.

Chemická 
modifikacia



Dalibor Surovka: Aplikácia nízkonákladových sorbentov pre odstránenie síranov a vybraných 

kovov z vodnej matrice 

 

42 

 

 
Obrázok 17: Postup chemickej modifikácie 

5.2 Metodika štúdia adsorpčnej kinetiky 

Adsorpčná kinetika sa používa pre určenie najlepšieho expozičného času a času pre ustavenie 

rovnováhy. Aby bolo možné navrhnúť ideálny adsorpčný mechanizmus, je dôležité najprv zvoliť 

ideálne podmienky pomocou nasledujúcich premenných, tj. voľba vhodného aktivačného činidla 

(HCl alebo NaOH); koncentrácia biosorbentu; veľkosť častíc; voľba otáčok; teplota a hodnota 

pH. Každá podmienka bola študovaná samostatne. Najlepšie výsledky získané pomocou týchto 

experimentov boli následne použité pre štúdium rovnovážneho modelu.  

Pre štúdium kinetiky boli použité mechanicky a chemicky upravené sorbenty, teda 

pomarančová kôra a Troudnatec pásovaný. Navážka bola volená vždy 1,000 0 ± 0,02 g sorbentu 

(20 mg/l) do plastových (HDPE) vzorkovníc. Presná navážka bola vždy zaznamenaná a použitá 

na výpočet hodnoty adsorpčnej kapacity q (mg/g). Do vzorkovníc so sorbentom sa vždy pridalo 

50 ml modelového roztoku daného adsorbátu. Pre experimenty bola zvolená taká vstupná 

koncentrácia adsorbátu, ktorá bola najvhodnejšia pre navážku suchého adsorbentu. Modelový 

roztok sa pripravil vždy v deň merania. Vstupná koncentrácia bola overená 

spektrofotometrickým stanovením. Všetky kinetické experimenty prebiehali pri laboratórnej 

teplote 25 ± 2 °C. Pre výpočet sa teda používala vždy reálna hodnota vstupnej koncentrácie.  

V
zo

ro
k 

b
io

so
rb

en
tu

Chemicka modifikacia

1 M HCl

zrnitostna 
trieda 

1 - 2 mm

doba aktivacie 
30 min

zrnitostná 
trieda 

0,5 - 1 mm

doba aktivacie 
30 min  

zrnitostná 
trieda 

< 0,5 mm

doba aktivacie 
30 min  

1 M NaOH

zrnitostná 
trieda 

1 - 2 mm

doba aktivacie 
30 min  

zrnitostna 
trieda 

0,5 - 1 mm

doba aktivacie 
30 min  

zrnitostná 
trieda 

< 0,5 mm

doba aktivacie 
30 min  

Bez chemickej 
modifikacie

redestilovaná voda

zrnitostná trieda 1 - 2 mm

zrnitostna trieda 0,5 - 1 mm

zrnitostna trieda < 0,5 mm
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Roztok s obsahom daného adsorbátu a so vstupnou koncentráciou adsorbentu 20 g/l bol 

následne trepaný na orbitálnej trepačke IKA KS 4000i control. Na základe naštudovanej 

literatúry a z dôvodu, že adsorpcia prebieha najrýchlejšie na začiatku procesu, bol zvolený 

časový interval pre modelovanie kinetiky 10; 20; 30; 40; 50; 60; 180 a 360 min pri rýchlosti 

miešania 150 ot./min. Po uplynutí daných časových intervalov bola sorpcia ukončená a vzorky 

filtrované cez filtračný papier s hustotou 84 g/m2 kvôli oddeleniu sorbentu od modelového 

roztoku. Vo filtráte bola ihneď stanovená zostatková koncentrácia. 

Z nameraných hodnôt sa následne vypočítala adsorpčná kapacita q podľa nasledujúceho 

vzťahu (rovnica 23): 28 

𝑞 =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓). 𝑉

𝑆
      (23), 

kde je:  

q  množstvo kontaminantu sorbovaného v rovnováhe (mg/g),  

V  objem roztoku adsorbátu (l),  

Ci  počiatočná koncentrácia adsorbátu v roztoku (mg/l),  

Cf  konečná koncentrácia adsorbátu v roztoku (mg/l),  

S  množstvo adsorbentu pridaného do roztoku (g). 

Percentuálne vyjadrenie množstva odstráneného adsorbátu bola vyjadrená ako účinnosť 

odstránenia (RP) podľa rovnice 24: 

𝑅𝑃(%) =
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
× 100       (24).  

Význam parametrov je rovnaký ako v predchádzajúcej rovnici. 

Za účelom štúdie adsorpčnej kinetiky, boli tiež študované kinetické parametre adsorpčného 

procesu. Namerané výsledky boli skúmané Lagergrenovou rovnicou 3 (viz kapitola 2.2 

Kinetika sorpcie), ktorá predstavuje kinetickú rovnicu pseudo-prvého rádu:  

𝑞𝑡 = 𝑞 . (1 − 𝑒−𝑘1𝑡)       (3), 

ktorá môže byť prepísaná ako (rovnica 4):  

ln(𝑞 − 𝑞𝑡) = ln(𝑞) − 𝑘1. 𝑡     (4), 

kde je:  

q množstvo kontaminantu sorbovaného v rovnováhe (mg/g),  

qt  množstvo adsorbátu adsorbovaného v čase (mg/g),  

e  funkcia času t (h), 

k1  adsorpčná rýchlostná konštanta z reakcie pseudo-prvého rádu (1/h).  

Kinetická rovnica 5 (viz kapitola 2.2 Kinetika sorpcie) pseudo-druhého rádu je častejšie 

používaná pre analýzu biosorpčných dát a je vyjadrená ako: 

𝑞𝑡 =
𝑞2. 𝑘2. 𝑡

1 + 𝑞 . 𝑘2. 𝑡
        (5), 

a môže byť ďalej prepísaná ako rovnica 6 (viz kapitola 2.2 Kinetika sorpcie):  
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𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞2
+

𝑡

𝑞
       (6), 

kde je: 

q množstvo kontaminantu sorbovaného v rovnováhe (mg/g), 

qt  množstvo adsorbátu adsorbovaného v čase (mg/g).  

k2 rýchlostná konštanta rovnice pseudo-druhého rádu (g/mg h). 

K výpočtu počiatočnej rýchlosti sorpcie h (mg/g min) v čase t→0 (výpočet bol prevedený 

pre t = 10 min) bola použitá rovnica 25: 

ℎ = 𝑘2𝑞2    (25), 

parametre majú rovnaký význam ako je uvedené u predchodzích vzťahoch. 

5.3 Metodika štúdia optimálnych podmienok adsorpcie 

Pre optimalizáciu a správne riadenie procesu biosorpcie je nutné poznať všetky faktory 

a stanoviť podľa nich vhodné podmienky pre jej celý priebeh. Podmienky boli študované len na 

zrnitostné frakcie sorbentov, ktoré vykazovali pri modelovaní kinetiky najvyššiu účinnosť 

odstránenia a to v čo najkratšom expozičnom čase. 

Vplyv hodnoty pH je pre proces sorpcie najdôležitejší parameter. Pre odstraňovanie kovov bola 

použitá hodnota pH v rozmedzí 4,0 – 8,0. Vyššia hodnota pH je nevhodná, z dôvodu vzniku 

zrazenín v dôsledku prebytku OH- iónov. Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na odstránení síranov bolo 

zvolene väčšie rozmedzie pH od 2,0 – 9,0. Pre udržanie hodnoty pH jednotlivých modelových 

roztokov sa používali pufre (hodnoty pufrov boli 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0). Doba kontaktu 

bola zvolená v súlade s najkratšou expozičnou dobou a najvyššou účinnosťou odstránenia 

adsorbátu. Ostatné podmienky boli rovnaké ako pri štúdiu adsorpčnej kinetiky popísanej vyššie. 

Vplyv otáčok patrí medzi menej významné faktory procesu sorpcie a preto sa v ďalšom štúdiu 

týmto faktorom nebudem zaoberať. Na základe literatúry bola zvolená konštantná rýchlosť 

150 ot./min pre všetky prevedené experimenty. 

Vplyv teploty bol študovaný pri teplotách 25; 35; 45 a 50 °C. Táto štúdia sa prevádzala 

v inkubatorovej trepačke IKA KS 4000i control, ktorá disponuje teplotným čidlom. Modelové 

roztoky sa vždy dali do trepačky a až po dosiahnutí požadovanej teploty roztoku sa pridával 

biosorbent. Od tohto okamžiku sa merala doba sorpcie. Doba kontaktu bola zvolená v súlade 

s najkratšou expoziční dobou a najvyššou účinnosťou odstránenia. Ostatné podmienky boli rovnaké 

ako pri štúdiu adsorpčnej kinetiky popísanej vyššie. 

Termodynamika adsorpcie je spojená s termodynamickými parametrami (ΔH°, ΔS° 

a ΔG°), ktoré sa zistia z nasledujúcich rovníc. Pre výpočet voľnej Gibbsovej energie (ΔG°) 

rovnica 9 (viz kapitola 2.3 Faktory ovplyvňujúce proces sorpcie): 

ΔG° = −RT. ln(𝐾0)   (9), 

pre výpočet ln (K0) rovnica 10: 

ln(𝐾0) = −
ΔH

𝑅𝑇
    (10), 
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a pre hodnotu ΔS° rovnica 11: 

𝛥𝑆° =
𝛥𝐻° −  𝛥𝐺°

𝑇
   (11), 

pre výpočet ΔH° rovnica 12: 

∆𝐻0 = [
𝑅𝑇1𝑇2

(𝑇2 − 𝑇1)
] 𝑙𝑛 (

𝐾2

𝐾1
)     (12), 

kde je: 

R plynová konštanta (8,314 J/kmol), 

T absolútna teplota (K), 

K0 rovnovážna konštanta, bola získaná na základe metódy použitej Lyubchik, Li 

a Makehelwala.  

Na základe získaných termodynamických hodnôt sa určila spontánnosť procesu, či sa jedná 

o endotermický alebo exotermický proces a vyhodnotenie či ide o fyzikálnu adsorpciu alebo 

chemisorpciu. 

Vplyv koncentrácie biosorbentu bol študovaný pre nasledujúce hmotnosti 1,000 0; 3,000 0; 

5,000 0; 7,000 0 a 10,000 0 g na 50 ml modelového roztoku. Koncentrácia sorbentu teda bola od 

20 do 200 g/l. Doba expozície bola zvolená v súlade s najkratšou kontaktnou dobou a najvyššou 

účinnosťou odstránenia. Ostatné podmienky boli rovnaké ako pri štúdiu adsorpčnej kinetiky 

popísanej vyššie. 

5.4 Metodika štúdia rovnováhy adsorpcie 

Štúdia rovnovážnej adsorpcie bola vykonaná za účelom stanovenia maximálnej adsorpcie pri 

najlepších podmienkach, ktoré boli zistené pri štúdii kinetiky sorpcie v rovnovážnom čase, 

optimálnej hodnote pH, teplote a koncentrácii sorbentu. Pre modelovanie adsorpčných izoteriem 

boli zvolené modelové roztoky so vstupnou koncentráciou študovaného sorbátu 100; 200; 300; 400; 

500; 600; 700; 800; 900 a 1 000 mg/l. Všetky roztoky boli pripravené tak, aby boli dodržané 

najlepšie podmienky a proces adsorpcie prebiehal podľa zistených ideálnych podmienkach. 

K popisu izoteriem boli použité dva modely: Langmuierov a Freundlichov. Oba modely 

v linearizovanej forme boli potrebné pre zistenie: hodnôt konštánt a nelineárne modely boli použité 

pre zistenie zhody teoretických a experimentálnych dát. V nasledujúcej tabuľke 8 je prehľad 

použitých lineárnych a nelineárnych modelov izoteriem.   

Tabuľka 8: Prehlaď lineárnych a nelineárnych rovníc použitých izoteriem. 65 

Izoterma Nelineárna forma Lineárna forma Krivka 

Langmuier 𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥. 𝑏. 𝐶𝑓

1 + 𝑏. 𝐶𝑓
 

𝐶𝑓

𝑞
=

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
. 𝐶𝑓 +

1

𝑞𝑚𝑎𝑥. 𝑏
 ln (q) vs. Ln (Cf) 

Freundlich 𝑞 = 𝐾𝑓 . 𝐶
𝑓

1
𝑛 ln(q) = ln 𝐾𝑓 +

1

𝑛
. ln (𝐶𝑓) Cf/q vs. Cf 
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Priaznivý charakter adsorpcie môže byť vyjadrený z hľadiska bezrozmerného 

rovnovážneho parametra RL (rovnica 16). Rovnica parametra RL ma tvar: 65 

𝑅𝐿 =
1

1 + 𝑏. 𝐶𝑖
     (16), 

kde je:  

b konštanta Langmuiera (l/mg), 

Ci počiatočná koncentrácia adsorbátu v roztoku (mg/l).  

5.5 Metodika stanovenia síranov 

Pred prevedením experimentov štúdia optimálnych podmienok bolo treba vždy pripraviť 

modelový roztok síranu s koncentráciou 100 mg/l. Modelový roztok (100 mg/l) sa pripravil 

navážením 0,17426 g síranu draselného (K2SO4 p.a., PENTA) do odmernej baňky o objemu 1 l 

a doplnil sa po rysku destilovanou vodou. Vstupná koncentrácia bola vždy overená 

spektrofotometrickým stanovením. Pre výpočet sa teda používala vždy reálna hodnota vstupnej 

koncentrácie. Pri štúdiu izoteriem sa pripravil modelový roztok s koncentráciou 1 000 mg/l 

a následne sa riedil na požadované koncentrácie. Jednotlivé koncentrácie sa opäť vždy 

spektrofotometricky overovali. Pokiaľ bolo potrebné zachovať určitu hodnotu pH roztoku, 

navážka síranu sa rozpúšťala v príslušnom pufre.  

Vlastné stanovenie koncentrácie síranov sa robilo podľa metodiky EPA č. 375.4 Sulfate 

(Turbidimetric), čo je metóda založená na vzniku zrazenín síranu barnatého (BaSO4) a táto 

metóda je rovnocennou náhradou k metóde HACH 8051 SulfaVer 4 Method. 111 Síranový ión 

je prevedený na zrazeninu síranu barnatého za riadených podmienok. Meral sa vzniknutý zákal 

na spektrofotometre DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) pri vlnovej dĺžke 420 nm 

v kyvete s optickou dráhou 2 cm. Táto metóda je použiteľná pre pitnú a povrchovú vodu. 

Je vhodná pre všetky koncentračné rozsahy síranu. Minimálny detekovateľný limit síranu je 

približne 1 mg/l. 

5.6 Metodika stanovenia železa 

Pri štúdii odstraňovania železa za optimálnych podmienok bolo treba vždy pripraviť modelový 

roztok železa s koncentráciou 200 mg/l. Modelový roztok (200 mg/l) sa pripravil navážením 

1,4044 g síranu diamonno-železnatého (Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O) p.a., PENTA) do 5 ml 

destilovanej vody okyslenej 2 ml koncentrovanej kyseliny sírovej. Následne sa roztok 

kvantitatívne previedol do odmernej baňky o objemu 1 l a doplnil sa po rysku destilovanou 

vodou. Vstupná koncentrácia bola vždy overená spektrofotometrickým stanovením. Pre 

výpočet sa používala vždy reálna hodnota vstupnej koncentrácie. Pri štúdiu izoteriem sa 

pripravil modelový roztok s koncentráciou 1 000 mg/l a následne s riedil na požadované 

koncentrácie. Jednotlivé koncentrácie sa opäť vždy spektrofotometricky overovali. Pokiaľ bolo 

potrebné dodržať určitu hodnotu pH roztoku, navážka síranu diamonno-železnatého sa 

rozpúšťala v príslušnom pufre.  

Stanovenie výslednej koncentrácie železa sa stanovovala na základe metódy ČSN ISO 6332 

(757433) Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem 32. Postup 

stanovenia je popísaný pre celkové rozpustené železo (súčet rozpusteného dvojmocného železa 

a trojmocného železa). Vzhľadom k legislatíve, kde je sledovaný obsah celkového železa, sa 

preto stanovením iónovej formy železa nebudem zaoberať. Uvedený postup je priamo 
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použiteľný pre stanovenie železa v koncentráciách 0,01 mg/l až 5 mg/l, vyššie koncentrácie železa 

sa môžu stanoviť po vhodnom zriedení vzorku. Vzniknuté zafarbenie sa meralo na 

spektrofotometre DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) pri vlnovej dĺžke 510 nm 

v kyvete s optickou dráhou 2 cm.  

5.7 Metodika stanovenia mangánu 

Pri štúdii odstraňovania mangánu za optimálnych podmienok bolo treba vždy pripraviť 

modelový roztok mangánu s koncentráciou 300 mg/l. Modelový roztok (300 mg/l) sa pripravil 

navážením 0,8629 g manganistanu draselného (KMnO4, p.a., PENTA) do odmernej baňky 

o objemu 1 l a doplnil sa po rysku destilovanou vodou. Roztok sa prechovával v tmavej 

sklenenej fľaši a nechal sa cca 3 týždne stáť. Behom tejto doby sa roztok občas premiešal. Pred 

použitím sa nechal deň v kľude bez miešania. Vstupná koncentrácia bola vždy overená 

spektrofotometrickým stanovením. Pre výpočet sa teda používala vždy reálna hodnota vstupnej 

koncentrácie. Pri štúdiu izoteriem sa pripravil modelový roztok s koncentráciou 1 000 mg/l 

a následne sa riedil na požadované koncentrácie. Jednotlivé koncentrácie sa vždy 

spektrofotometricky overovali. Pokiaľ bola potrebná určitá hodnota pH roztoku, navážka 

manganistanu draselného sa rozpúštala v príslušnom pufre a roztoky sa nechali opäť niekoľko 

týždňov stáť.  

Spektrofotometrické stanovenie mangánu sa robilo na základe metódy HACH 64. Táto metóda 

je založené na kvantitatívnej oxidácii zlúčenín mangánu na manganistan, peroxodisíranom 

v prostredí zriedenej HNO3 pri zvýšenej teplote a za katalytického pôsobenia strieborných iónov. 

Metoda je vhodná k stanoveniu mangánu v koncentrácií nad 0,1 mg/l za použitia kyvety s optickou 

dĺžkou 5 cm. Spodná hranica použiteľnosti tejto metódy je 0,02 mg/l. Vzniknuté zafarbenie sa 

meralo na spektrofotometre DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) pri vlnovej dĺžke 

525 nm. Používali sa kyvety s optickou dráhou 5 cm. 

5.8 Metodika stanovenia medi 

V normách ČSN, EN a ISO nie sú popísané metódy, ktoré by boli výhradne určené len pre 

stanovenie medi. Akurát v TNV 75 7426 je popísaný postup pre stanovenie medi 

bezplameňovou technikou AAS, avšak tato norma je navrhnutá k zrušeniu, pretože sú 

k dispozícii obdobné techniky zahrňujúce nie len stanovenie medi, ale i ostatných kovov podľa 

prevádzkových podmienok. Pre stanovenie medi sú popísané metódy, ktoré sú použiteľne pre 

stanovenie medi vedľa ostatných kovov voľbou prevádzkových podmienok. 

Pri štúdii odstraňovania medi za optimálnych podmienok bolo treba vždy pripraviť 

modelový roztok medi s koncentráciou 100 mg/l. Modelový roztok (100 mg/l) sa pripravil 

navážením 0,2511 g síranu meďnatého (CuSO4, p.a., PENTA) do odmernej baňky o objemu 1 l 

a doplnil sa po rysku destilovanou vodou. Vstupná koncentrácia bola vždy overená 

spektrofotometrickým stanovením. Pre výpočet sa teda používala vždy reálna hodnota vstupnej 

koncentrácie. Pri štúdiu izoteriem sa pripravil modelový roztok s koncentráciou 1 000 mg/l 

a následne sa riedil na požadované koncentrácie. Jednotlivé koncentrácie sa vždy 

spektrofotometricky overovali. Pokiaľ bola potrebná určita hodnota pH roztoku, navážka síranu 

meďnatého sa rozpúštala v príslušnom pufru.  

Spektrofotometrické stanovenie medi sa robilo na základe metódy HACH 65. Princípom 

metódy stanovenia Cu (II) je reakcia dikupralu v kyslom prostredí s iónmi Cu2+ za vzniku žlto 
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zafarbeného komplexu. Meranie absorbancie sa môže prevádzať priamo. Touto metódou sa 

môže stanoviť obsah medi v rozsahu 0,01 až 1,0 mg/l bez riedenia. Vzniknuté zafarbenie sa 

meralo na spektrofotometre DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) pri vlnovej dĺžke 

435 nm v kyvete s optickou dráhou 2 cm. 

5.9 Metodika vyhodnotenia výsledkov 

Všetky experimenty boli robené trikrát vždy rovnaký deň. Všetky dáta predstavujú strednú 

hodnotu z troch nezávislých meraní. Percentuálna chyba výsledkov bola do ± 3 %. Štatistická 

analýza bola prevedená pomocou Microsoft Excel 2013. Korekcie na možnú sorpciu 

študovaného kovu alebo síranov na vnútornom povrchu nádoby boli realizované za podobných 

podmienok, teda koncentrácia, teplota, hodnota pH, rýchlosť trepania a doba sorpcie. Slepé 

vzorky boli robené za rovnakých experimentálnych podmienok, ale v neprítomnosti sorbentu.  

K vytvoreniu grafických závislostí a výpočtov v rámci jednotlivých štúdií (kinetické modely, 

adsorpčné izotermy), boli použité aplikácie Microsoft Excel 2013. Platnosť modelov bola 

vyhodnotená na základe stanovenia koeficientu (RL). Korelačné koeficienty R2 boli považované 

za vyhovujúce pre popis študovaného parametru, pokiaľ ich hodnota bola väčšia ako 0,950. 
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6 VÝSLEDKY 

V nasledujúcej kapitole sú popísané výsledky, ktoré boli zistené a vypočítané behom štúdia 

adsorpčného procesu nízkonákladových adsorbentov pomarančovej kôry a Troudnatca 

pásovaného, použitých pri adsorpcii síranov a najčastejšie vyskytujúcich sa kovov v banských 

a odpadných vodách. Pre veľké množstvo dát a lepšiu prehľadnosť sú spracované graficky len 

najvýznamnejšie výsledky. Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť použiteľnosť nízkonákladových 

biosorbentov. Preto bola snaha zachovať vždy rovnaké podmienky odstraňovania kontaminantu 

pokiaľ to bolo možné. Podmienky a výsledky štúdie sú uvedené vždy v jednotlivých kapitolách 

nižšie.   

6.1 Pomarančová kôra 

Sírany: Výsledky štúdie závislosti sorpčnej kapacity na veľkosti častíc pomarančovej kôry 

sú uvedené v tabuľke 9. Pri aktivácií biosorbentu je výhodnejšie použiť vyššiu koncentrácii 

aktivačného činidla pri kratšej dobe aktivácie biosorbentu, čo je dôležité najmä 

z prevádzkového hľadiska. Vyššia koncentrácia aktivačného činidla zaistí tiež rýchlejšiu 

modifikáciu povrchu biosorbentu. Z tohto dôvodu bola pre všetky chemické modifikácie 

pomarančovej kôry používaná aktivácia v 1,0 mol aktivačnom činidle (NaOH a HCl) po dobu 

30 min. Uvedené výsledky sú posudzované s ohľadom na najlepší výsledok adsorpčnej 

kapacity, expozičný čas 30 min, kedy bola zistená najlepšia adsorpčná kapacita 

(q30 = 4,25 mg/g) pri použití aktivácie v 1,0 mol/l NaOH po dobu 30 min. Pre zistenie účinnosti 

chemickej modifikácie sorbentu boli vždy získané výsledky porovnané s chemicky 

nemodifikovaným materiálom. 

Tabuľka 9: Najlepšie výsledky adsorpcie síranov chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou pre rôzne zrnitostné 

triedy 

Aktivačne 

činidlo 

Koncentrácia 

akt. činidla 

mol/l 

Doba aktivácie  

min 

Veľkosť častíc  

mm 

Sorpčná kapacita 

q30 

mg/g 

NaOH 1,0  30 

<0,5 2,05 

0,5 – 1 4,25 

1 – 2 3,55 

HCl 1,0 30 

<0,5 2,90 

0,5 – 1 4,00 

1 – 2 3,70 

Bez aktivácie - - 

<0,5 2,05 

0,5 – 1 2,00 

1 – 2 1,05 

Štandardné podmienky: koncentrácia sorbentu (cs) 20 g/l; vstupná koncentrácia (Ci) = 100 mg/l,  rýchlosť miešania 

150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 30 min; bez úpravy pH. 

V rámci štúdia vplyvu chemickej aktivácie pomarančovej kôry sa zistilo, že je pre aktiváciu 

výhodnejší použiť hydroxid sodný s koncentráciou 1,0 mol/l, kedy sa dosiahlo najvyššiemu 

percentuálnému odstráneniu cca 85 % (q30 = 4,25 mg/g). Pri aktivácii kyselinou chlorovodíkovou 



Dalibor Surovka: Aplikácia nízkonákladových sorbentov pre odstránenie síranov a vybraných 

kovov z vodnej matrice 

 

50 

 

bola dosiahnutá percentuálna účinnosť odstránenia o približne 10 % nižšia ako v prípade použitia 

hydroxidu sodného. 

Na základe výsledkov sa zistilo, že percentuálna účinnosť odstránenia síranov chemicky 

modifikovanou pomarančovou kôrou, v porovnaní s nemodifikovaným materiálom, bola pri 

najvyššej účinnosti tj. v 30 min, o cca 30 % vyššia. Chemickou a mechanickou modifikáciou 

povrchu sorbentu sa teda dosiahne zvýšenie počtu vhodných funkčných skupín k väzbe 

kontaminantu. Podľa tohto predpokladu sa z hľadiska hodnôt adsorpčnej kapacity a účinnosti 

adsorpcie najlepšie osvedčila koncentrácia aktivačného činidla (NaOH) 1,0 mol/l. Adsorpcia 

síranov na modifikovanú pomarančovú kôru sa za daných experimentálnych podmienok 

približuje rýchlejšie ku koncentračnej rovnováhe ako pri nemodifikovanom, prírodnom 

biosorbente, kedy rovnováha nastáva pomalšie. Príčinou môže byť povrchovo stabilizujúci 

efekt aplikovaného surfaktantu (aktivačného činidla). 

Výsledky štúdia vplyvu zrnitostnych frakcií na odstránení síranov pomocou chemicky 

modifikovanej pomarančovej kôry hydroxidom sodným s koncentráciou 1,0 mol/l v rôznych 

časoch (10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 a 180 min) sú znázornené na obrázku 18. 

 

Obrázok 18: Vplyv veľkosti častíc na adsorpciu síranov pomocou aktivovanej pomarančovej kôry  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH) 

Adsorpčné krivky pre jednotlivé zrnitostné triedy majú takmer zhodný tvar, ktorý sa môže 

v prvej fáze adsorpčného deju charakterizovať prudkým nárastom sorpčnej kapacity. Tento 

nárast bude zrejme v dôsledku voľných väzobných miest na povrchu chemicky aktivovanej 

pomarančovej kôry. Adsorpčná rovnováha systému nastáva po 60 min, kedy dôjde k vyčerpaniu 

väzobných miest na biosorbente. S ďalším predlžovaním doby kontaktu už nedochádzalo 

k ďalšiemu navýšeniu ani poklesu účinnosti biosorbentu. Adsorpcia síranov teda prebieha 

v dvojfázovom adsorpčnom mechanizme. Počiatočná fáza, ktorá prebieha rýchlo v dôsledku 

väčšej povrchovej plochy biosorbentu a je k dispozícii pre adsorpciu aniónov a následná pomalá 

fáza, ku ktorej dochádza v dôsledku rýchleho vyčerpania adsorpčných miest. 

Na základe štúdia vplyvu veľkosti častíc na odstránenie síranov bol zistený rozdiel pre 

jednotlivé zrnitostné frakcie. Ich porovnaním je zrejmé, že pri vyššej zrnitosti sorbentu (1 - 2 mm) 

je dosahované nižších hodnôt percentuálnej účinnosti odstránenia (50 - 60 %). Pri použití najnižšej 
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zrnitostnej frakcie (<0,5 mm) bola dosiahnutá výrazne nižšia percentuálna účinnosť odstránenia 

(20 - 30 %). Táto skutočnosť vznikla pravdepodobne z dôvodu tvorby agregátov v roztoku a tým 

došlo k zníženiu adsorpčných miest na povrchu biosorbentu. Je tiež možné, že došlo k tvorbe gélu 

na povrchu a biosorbent teda nebol schopný dostatočnej adsorpcie. Výsledky potvrdzujú závery 

o vhodnosti použitia nižšej zrnitostnej frakcie biosorbentu, čím sa dosiahne väčšieho merného 

povrchu študovaného adsorpčného materiálu a teda aj väčšiu účinnosť procesu odstraňovania 

kontaminantu. 

Záver: Pre ďalšie štúdium mechanizmu adsorpcie síranov pomocou pomarančovej kôry bola 

na základe získaných výsledkov zvolená chemická aktivácia hydroxidom sodným 

s koncentráciou 1,0 mol/l, doba aktivácie 30 min a expozičný čas 30 min. V tomto čase bolo 

dosiahnuté najvyššie odstránenie 𝑆𝑂4
2− (85 %; q30 = 4,25 mg/g) z vodného roztoku pri daných 

podmienkach. 

Na základe získaných experimentálnych dát bola vypočítaná rýchlosť adsorpcie. 

K hodnoteniu rýchlosti adsorpcie sa používajú matematické kinetické modely pseudo-prvého 

rádu a pseudo-druhého rádu. Vypočítané kinetické parametre pre oba modely sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke 10.  

Tabuľka 10: Kinetické parametre adsorpcie síranov použitím chemicky modifikovanej pomarančovej kôry 

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 30 min; bez úpravy pH) 

Pseudo-prvého rádu Pseudo-druhého rádu 

qexp. 

mg/g 

q 

mg/g 

k1 

1/h 
R2 

q 

mg/g 

k2 

g/mg h 

h10 

mg/g min 
R2 

4,55 4,33 0,0002 0,011 4,56 0,22 3,93 0,984 

Korelačný koeficient modelu pseudo-druhého rádu pre sorpciu na aktivovanú pomarančovú 

kôru je omnoho väčší (R2 = 0,984) než koeficient pseudo-prvého rádu (R2 = 0,011). Bude sa preto 

jednať o kombináciu viacerých mechanizmov (fyzikálnej adsorpcie a chemisorpcie). 

Na základe tejto skutočnosti sa dá konštatovať, že experimentálne dáta sa môžu veľmi dobre 

popísať pomocou kinetického modelu pseudo-druhého rádu. Hodnota experimentálnej sorpčnej 

kapacity (qexp = 4,55 mg/g), určená z matematického modelu, je v porovnaní s pseudo-druhým 

rádom takmer zhodná (q = 4,56 mg/g). Konštanta (k2) pseudo-druhého rádu a konštanta h10, sú 

rýchlostné konštanty. Celková rýchlosť sorpcie daná rýchlostnou konštantou k2 je veľmi nízka 

(0,22 g/mg h), takže celý proces sorpcie bude v tomto prípade trvať dlhú dobu. Výpočtom 

počiatočnej rýchlosti sorpcie h10 v čase t→0 bolo zistené, že v prvých 10 min adsorpcie bolo 

odstránené 3,93 mg/g min. To znamená, že sorpcia je v počiatku veľmi priaznivá, čo je žiadúce 

pre praktické využitie biosorbentu. Výsledky experimentov preto podporujú domnienku takého 

modelu adsorpcie, pri ktorom je chemisorpcia obmedzujúcim faktorom rýchlosti adsorpcie 

síranov pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej kôry. 

Záver: Experimentálne dáta sa môžu najlepšie popísať rovnicou pseudo-druhého rádu, čomu 

odpovedá zistená vysoká hodnota korelačného koeficientu (R2 = 0,984). Vypočítané hodnoty 

sorpčnej kapacity q pseudo-druhého rádu sú v dobrej zhode s experimentálnou hodnotou qexp. 

V ďalšej časti skúmania adsorpcie síranov boli študované optimálne podmienky, ktoré majú 

zásadný vplyv na adsorpčný proces odstránenia síranov pomocou študovaného biosorbentu. 

Študovanými faktormi boli teplota, koncentrácia biosorbentu a hodnota pH. Vplyv jednotlivých 

podmienok sa študoval len na chemicky modifikovanom biosorbente a zrnitostnej triede pri, 
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ktorej podľa výsledkov kinetiky vykazovali najvyššiu adsorpčnú kapacitu. Používali sa teda 

vzorky pomarančovej kôry aktivované NaOH s koncentráciou 1,0 mol/l a dobe aktivácie 30 min, 

zrnitostnej frakcie 0,5 -1 mm s dobou expozície 30 min, vstupná koncentrácia síranov bola 

100 mg/l; koncentrácia sorbentu 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, teplota 25 ± 2 °C. 

Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na priebeh adsorpcie síranov boli zvolené pre experimenty 

rozsahy hodnôt pH 2,0 - 9,0. Pre zaistenie konštantnej hodnoty pH, boli použité pufre podľa 

študovanej hodnoty pH (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 a 9,0). Adsorpčná kapacita chemicky 

modifikovaného biosorbentu bola podľa predpokladu závislá na hodnote pH použitého 

modelového roztoku síranov. Na obrázku 19 je graficky znázornený vplyv hodnoty pH na 

odstránení síranov použitím aktivovanej pomarančovej kôry. 

 

Obrázok 19: Vplyv hodnoty pH na odstránenie síranov použitím aktivovanej pomarančovej kôry  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 30 min) 

Koncentrácia vodíkových iónov v procese adsorpcie je považovaná za jeden 

z najdôležitejších parametrov, ktoré majú vplyv na adsorpčné správanie iónov vo vodných 

roztokoch. To je čiastočne preto, že vodíkové ióny samé silne konkurujú iónom síranu na 

adsorpčných miestach. Ako je možné vidieť na obrázku 19, pri zvýšení hodnoty pH z 2,0 na 

5,0 pri aktivovanej pomarančovej kôre hydroxidom sodným s koncentráciou 1,0 mol/l po 

30 min dobu, bol po dobe expozície 30 min pozorovaný percentuálny nárast odstránenia síranov 

z 57 % na 90 %. Pri ďalšom zvyšovaní hodnoty pH sa účinnosť odstránenia síranov znižovala. 

Zvýšení adsorpcie síranov sa môže vysvetliť nárastom protónov v kyslom prostredí. Zvýšenie 

hodnoty pH ma za následok adsorpciu kvôli zvýšeným elektrostatickým interakciám medzi 

záporne nabitými 𝑆𝑂4
2− a kladne nabitými amino skupinami, podieľajúcimi sa na adsorpcii 

aniónov. Pri hodnote pH = 2 je nízka adsorpcia síranov, pravdepodobne v dôsledku 

konkurenčného boja medzi H3O
+ a síranovými aniónmi. Pri hodnotách pH medzi 6,0 až 9,0 je 

koncentrácia hydroxidových iónov vysoká a nízku adsorpciu síranov je možné pripísať súťaži 

medzi hydroxidovými aniónmi a síranovými aniónmi na adsorpčných miestach. 

Pri hodnote pH nižšej ako 4,0, je už dominantným druhom H2SO4, ktorá nahradzuje 

neutrálne molekuly vody. Protonizácia neutrálnych molekúl na aktívne miesta, nakoniec vedie 

k nízkej adsorpcii síranu z roztoku pri nízkom pH. 
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Záver: Hodnota pH významne ovplyvnila priebeh odstránenia síranov chemicky 

modifikovanou pomarančovou kôrou. Pre ďalšie experimenty (štúdium rovnovážneho 

mechanizmu) bola preto zvolená pre modelový roztok hodnota pH = 5,0. 

Ďalším študovaným parametrom sorpcie bola koncentrácia biosorbentu. Pri vstupnej 

koncentrácii biosorbentu bola použitá navážka 1,000 0; 3,000 0 5,000 0; 7,000 0 a 10, 000 0 g 

na 50,0 ml roztoku síranu. Všetky ostatné podmienky boli konštantné rovnako ako pri štúdiu 

kinetiky, tj. vstupná koncentrácia síranov bola 100 mg/l, rýchlosť 150 ot./min, zrnitosť 0,5 - 1 mm, 

aktivácia 1,0 mol/l NaOH po dobu 30 min a teplota 25 ± 2 °C. Doba expozície bola volená 

30 min, z dôvodu najvyššej účinnosti odstránenia síranov. Výsledky závislosti koncentrácie 

pomarančovej kôry na odstránení síranov z vodného roztoku sú graficky znázornené na obrázku 

20. 

 

Obrázok 20: Vplyv koncentrácie biosorbentu na biosorpciu síranov z modelového roztoku pomocou chemicky 

modifikovanej pomarančovej kôry (Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 

30 min; bez úpravy pH) 

Z grafu je patrné, že, s narastajúcou koncentráciou sorbentu dochádza k zníženiu sorpčnej 

kapacity. Najvyššiu účinnosť odstránenia síranu vykazovala navážka 1,000 0 g biosorbentu, pri 

ktorej došlo k 85% (q30 = 4,25 mg/g) odstráneniu kontaminantu. Pri ďalšom zvýšení navážky 

došlo k zníženiu účinnosti odstránenia síranov. Pri použití navážky 1,000 0 g sa odstránilo len 

64 % (q30 = 0,640 mg/g) a pri navážke 10,000 0 g len 25 % (q30 = 0,125 mg/g) síranov. To je 

pravdepodobne spôsobené vysokým dávkovaním biosorbentu a následnej tvorbe agregátov. 

Tento problém mohlo spôsobiť tiež rušenie medzi väzbovými miestami pri vyšších dávkach 

biosorbentu alebo nedostatočné množstvo iónov v roztoku s ohľadom na dostupnosť väzobných 

miest. Predpokladom zníženia adsorpčnej schopnosti je tiež vytváranie gélovej hmoty 

z použitého sorbentu (v dôsledku obsahu pektínu) a teda neschopnosť ďalšej adsorpcie. Už pri 

príprave biosorbentu bola práca s týmto materiálom náročná a dochádzalo k vytváraniu 

agregátov, ktoré bolo treba po sušení ďalej spracovať na požadovanú veľkosť, zrnitostnú triedu. 

Záver: Pre ďalšie štúdium rovnovážneho mechanizmu bude limitujúcim faktorom navážka 

biosorbentu 1,000 0 g, teda koncentrácia sorbentu bude 20 g/l. 
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Pri štúdiu vplyvu teploty na proces adsorpcie boli použité teploty 25; 35; 45 a 50 °C. Vplyv 

teploty na proces odstraňovania síranov z vodného prostredia chemicky aktivovanou 

pomarančovou kôrou NaOH s koncentráciou 1,0 mol/l a veľkosťou častíc 0,5 - 1 mm pri 30 min 

expozičnej dobe je graficky znázornený na obrázku 21. 

 

Obrázok 21: Vplyv teploty na odstraňovanie síranov  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min,  doba expozície 30 min; bez úpravy pH) 

Pri skúmaní vplyvu teploty na odstraňovanie síranov bolo zistené, že adsorpčná kapacita klesá 

s narastajúcou teplotou. Pri použití chemicky modifikovanej pomarančovej kôry dosahovala 

sorpcia maxima pri teplote 25 ± 2 °C, kedy došlo k odstráneniu 89 % (q30 = 4,45 mg/g) síranov. 

Pri ďalšom zvyšovaní teploty adsorpčná kapacita už klesala. Pri teplote 35 ± 2 °C sa odstránilo 

57 % (q30 = 2,85 mg/g) síranov a pri teplote 45 ± 2 °C a 50 ± 2 °C došlo k odstráneniu cca 46 % 

(q30 = 2,30 mg/g) síranov. Zníženie odstránenia síranov pri vyšších teplotách je pravdepodobne 

v dôsledku poškodenia aktívnych väzobných miest na adsorbente, alebo zvyšujúcej sa tendencii 

k desorpcii síranových iónov z pevného rozhrania do roztoku. 

Je známe, že teplota je jedným z parametrov, ktoré ovplyvňujú fyzikálno-chemické 

správanie kontaminantov v prostredí. Hodnotené termodynamické parametre adsorpcie 

síranu, zmena voľnej energie ΔG°, zmena entalpie ΔH° a zmena entropie ΔS° sú uvedené 

v tabuľke 11. 

Tabuľka 11: Termodynamické parametre sorpcie síranov chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, doba expozície 30 min; bez úpravy pH) 

Teplota 

K 

∆Gº  

kJ/mol 

∆Hº  

kJ/mol 

∆Sº  

J/mol K 

298,15 -4,78 

-59 

16,29 

308,15 -0,30 0,96 

318,15 -0,13 0,42 

Negatívne hodnoty ΔG° boli získané v celom študovanom úzkom teplotnom intervale 

(T = 298,15 – 318,15 K). Vzhľadom k tomu, že je zmena Gibbsovej energie ∆G < 0, je reálny 

predpoklad, že sa bude jednať o samovoľný dej, čomu rovnako odpovedá i kladná hodnota 
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zmeny entropie ∆S.  Hodnoty v rozmedzí od -0,3 až -4,7 kJ/mol ukazujú, že adsorpčný proces 

sa bude riadiť fyzikálnou adsorpciou 48, 163, 183. Kladná hodnota zmeny entropie ΔS° naznačuje 

vysokú mieru náhodnosti na pevnom rozhraní počas adsorpcie síranov na pomarančovú kôru. 

Tiež odráža afinitu adsorbentu k síranu a vypovedá o niektorých štrukturálnych zmenách 

v adsorbentu. 

Hodnota entalpie ΔH° je negatívna a demonštruje exotermickú povahu tejto 

adsorpcie. Veľkosť hodnoty ΔH° bola -59 kJ/mol. Je preto predpoklad, že pôjde o fyzikálnu 

adsorpciu síranu na povrch pomarančovej kôry 178. 

Záver: V študovanom teplotnom rozsahu T = 298,15 - 318,15 K (tj. t = 25 - 45 ºC) má sorpčný 

proces exotermický charakter a bude prebiehať spontánne. 

Adsorpčné izotermy vyjadrujú vzťah medzi množstvom adsorbátu odstráneného z roztoku 

pri rovnováhe na jednotku hmotnosti adsorbenta pri konštantnej teplote. K ich modelácií boli 

použité modely Freundlichovej a Langmuirovej adsorpčnej izotermy. Rovnovážne dáta boli 

získane zmenou počiatočných koncentrácií síranu v rozsahu 100 – 1 000 mg/l. Ostatné 

podmienky boli vybrané z najlepších výsledkov jednotlivých dielčích experimentov, teplota 

25 ± 2 °C, zrnitosť 0,5 - 1 mm, rýchlosť miešania 150 ot./min, hodnota pH 5,0 a navážka 

sorbentu 1,000 0 g (20 g/l). Bola použitá pomarančová kôra aktivovaná v hydroxide sodnom 

s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min, rovnovážna doba expozície bola 60 min. 

Hodnoty maximálnej adsorpčnej kapacity qmax a ďalšie konštanty oboch izotermických modelov 

vrátane jednotlivých korelačných koeficientov R2 sú uvedené v tabuľke 12. 

Tabuľka 12: Konštanty izotermických modelov adsorpcie síranov  na chemicky modifikovanú pomarančovú kôru 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 5,0) 

Konštanty Langmuirovej izotermy Konštanty Freundlichovej izotermy 

qmax 

mg/g 

q  

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 

q 

mg/g 

Kf  

mg/g 
n R2 

5,60 5,30 0,02 0,33 0,999 5,10 1,07 4,01 0,875 

Grafické vyjadrenie závislosti Cf/q na Cf je lineárne (viz obrázok 22), čo znamená, že získané 

adsorpčné dáta sa môžu dobre popísať pomocou Langmuirovej adsorpčnej izotermy. Tomu 

odpovedá i vysoký korelačný koeficient R2 = 0,999. Langmuierov model predpokladá, že príjem 

síranov bude realizovaný na homogénnom povrchu monovrstvy a to adsorpciou bez akejkoľvek 

interakcie medzi adsorbovanými iónmi. Povrch bude teda relatívne homogénny pokiaľ ide 

o funkčné skupiny. Na základe tohoto modelu bola tiež vypočítaná teoretická maximálna sorpčná 

kapacita qmax (5,60 mg/g), ktorá sa líši minimálne s experimentálnou hodnotou (q = 5,30 mg/g). 

Langmuierová konštanta b sa vzťahuje k afinite medzi adsorbentom a adsorbátom. Definujú tiež 

maximálne pokrytie povrchu adsorbátu na danej ploche (nasýtenie), tj. bmax = 1 49, 155. V prípade 

adsorpcie síranov na pomarančovú kôru bola hodnota b = 0,02 l/mg, čo znamená, že študovaný 

biosorbent nebude mať veľkú afinitu ku adsorbátu. Základne rysy Langmuirovej izotermy boli 

vyjadrené separačným faktorom RL. Vypočítaná hodnota RL pre vstupnú koncentráciu síranov 

(100 mg/l) splňuje síce podmienku 0<RL<1, ale jej hodnota (RL = 0,33) je veľmi nízka a blíži sa 

prakticky nule. 
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Obrázok 22: Lineárna Langmuierova izoterma sorpcie síranov pomocou modifikovanej pomarančovej kôry 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 5,0) 

Z lineárnej závislosti Cf/q na Cf boli zistené konštanty linearizovanej formy adsorpčnej 

izotermy, ktoré sa používajú pre konštrukciu nelineárnej závislosti rovnovážnej adsorpčnej 

kapacity q na rovnovážnej koncentrácii síranu v roztoku Cf (obrázok 23). Nelineárna závislosť 

popisuje vzťah medzi nameranými a vypočítanými dátami adsorpčných kapacít. Tieto hodnoty 

porovnávajú presnosť meraní a popis priebehu správania adsorpcie. Z obrázku 23 je patrné, že 

obe krivky závislosti adsorpčnej kapacity q na konečnej, teda rovnovážnej koncentrácií síranov 

v roztoku Cf  majú podobný tvar. Teoretické hodnoty rovnovážnej adsorpčnej kapacity sú takmer 

zrovnateľné ako experimentálne a to hlavne v počiatočnej fáze sorpcie. 

 
Obrázok 23: Nelineárna Langmuierova izoterma adsorpcie síranov  pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej 

kôry (cs = 20 g/l; pH = 5,0; t = 25 ± 2 °C; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 60 min) 
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Záver: Pre popis adsorpcie na chemicky aktivovanú pomarančovú kôru bol použiteľný 

Langmuierov adsorpčný model. Vypočítaná maximálna adsorpčná kapacita (qmax = 5,60 mg/g) 

a experimentálna hodnota (q  = 5,30 mg/g) sú v dobrej zhode. 

Vzhľadom k tomu, že bol predpoklad, že chemicky modifikovaná pomarančová kôra bude 

mať s ohľadom na jej chemické zloženie a dosiahnutým výsledkom, dobre sorpčné schopnosti, 

bolo tiež overené, ako sa bude chovať pri opakovanom použití. V rámci experimentov boli 

použité najvhodnejšie podmienky, ktoré boli zistené v rámci predchodzích štúdií. Opakovaný 

počet použitia adsorbentu do úplného vyčerpania sorpčnej kapacity je zobrazený na obrázku 24. 

Chemický modifikovaná pomarančová kôra (1,0 mol/l NaOH, doba aktivácie 30 min) má pri 

procese adsorpcie síranov väčší počet použiteľnosti. Pri prvom použití adsorbentu, dôjde 

k odstráneniu 85 % (q30 = 4,10 mg/g) síranov. Pri ďalšom použití sa však adsorpčná kapacita 

sorbentu vyčerpáva relatívne pomaly, kým nedôjde k úplnému vyčerpaniu adsorpčných miest. 

Aktivovaná pomarančová kôra sa dá opakovane použiť 9×, kým nedôjde k úplnému vyčerpaniu 

jej adsorpčnej kapacity. 

 

Obrázok 24: Závislosť adsorpčnej kapacity síranu na počte cyklov (cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 

ot./min, t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 30 min, pH = 5) 

Záver: Chemicky modifikovaná pomarančová kôra sa môže použiť opakovane v troch cykloch, 

kým jej účinnosť klesla o viac ako o 20 %. 

Mangán: Najlepšie výsledky štúdie závislosti adsorpcie mangánu na veľkosti častíc 

pomarančovej kôry sú uvedené v tabuľke 13. Uvedené výsledky sú posudzované s ohľadom na 

najlepší výsledok adsorpčnej kapacity, expozičný čas 20 min, kedy bola zistená najlepšia 

adsorpčná kapacita (q20 = 13,45 mg/g) pri použití aktivácie v 1,0 mol/l NaOH po dobu 30 min. 

Pre zistenie účinnosti chemickej modifikácie biosorbentu boli vždy získané výsledky 

porovnané s chemicky nemodifikovaným biosorbentom. V dôsledku veľmi dobrej schopnosti 

odstraňovania mangánu na chemicky aktivovanú pomarančovú kôru, musela byť zvolená 

vyššia vstupná koncentrácia. Namiesto koncentrácie 100 mg/l bola zvolená na základe 

experimentov vstupná koncentrácia 300 mg/l. 
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Tabuľka 13: Najlepšie výsledky adsorpcie mangánu chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou pre rôzne 

zrnitostné triedy 

Aktivačne 

činidlo 

Koncentrácia akt. 

činidla 

mol/l 

Doba aktivácie 

min 

Veľkosť častíc 

mm 

Sorpčná 

kapacita q20 

mg/g 

NaOH 1,0 30 

<0,5 12,70 

0,5 – 1 13,45 

1 – 2 12,00 

HCl 1,0 30 

<0,5 12,05 

0,5 – 1 12,95 

1 – 2 11,90 

Bez aktivácie - - 

<0,5 11,35 

0,5 – 1 11,95 

1 – 2 10,55 

Štandardné podmienky: cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 

20 min; bez úpravy pH. 

V rámci štúdia vplyvu chemickej aktivácie pomarančovej kôry sa zistilo, že biosorbent 

aktivovaný v kyseline chlorovodíkovej s koncentráciou 1,0 mol/l má nižšiu schopnosť 

adsorpcie o cca 10 - 15 %. Pri aktivácii v hydroxide sodnom s koncentráciou 1,0 mol/l bolo 

dosiahnutého najvyššieho percentuálného odstránenia 90 % (q20 = 13,45 mg/g). Preto v rámci 

ďalšieho výskumu bol používaný ako aktivačné činidlo NaOH s koncentráciou 1,0 mol/l. 

Výsledky štúdia vplyvu veľkostí častíc biosorbentu na odstránení mangánu pomocou 

chemicky modifikovanej pomarančovej kôry hydroxidom sodným s koncentráciou 1,0 mol/l 

v rôznych časoch (10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 a 180 min) sú znázornené na obrázku 25. 

 

Obrázok 25: Vplyv veľkosti častíc na adsorpciu mangánu pomocou aktivovanej pomarančovej kôry  

(cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH) 
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Adsorpcia v čase 0 - 20 min sa prudko zvýšila a potom sa stala takmer konštantná, čo označuje 

dosiahnutie rovnováhy. Tento jav nastal vzhľadom k tomu, že na začiatku sú všetky aktívne 

miesta na povrchu adsorbentu prázdne a koncentrácia adsorbátu bola vysoká. Po uplynutí tejto 

doby, ostalo k dispozícii len niekoľko povrchovo aktívnych miest, takže k ďalšej adsorpcii už 

nedochádzalo. Od 60 min bolo pozorované ustavenie rovnováhy. Počiatočný rýchly proces 

adsorpcie (do 20 min) má značný praktický význam, pretože by mohol byť použitý do väčšieho 

systému. 

Na základe štúdia vplyvu veľkosti častíc na odstránení mangánu, bol zistený pri najvyššej 

účinnosti odstránenia, tj. doba expozície 20 min, percentuálny rozdiel pre jednotlivé zrnitostné 

frakcie cca 20 - 25 %. Pri použití zrnitostnej frakcie 1 - 2 mm bolo namerané maximálne 

percentuálne odstránenie 76% (q20 = 12,00 mg/g). Pri použití zrnitostnej frakcie 0,5 - 1 mm 

bolo maximálne percentuálne odstránenie 90% (q20 = 13,45 mg/g) a pri použití najnižšej 

zrnitostnej frakcie <0,5 mm bolo maximálne percentuálne odstránenia 80% (q20 = 12,70 mg/g). 

Z dôvodu najvyššej percentuálnej účinnosti odstránenia bola pre ďalšie experimenty 

zvolená zrnitostná frakcia 0,5 - 1 mm. 

Záver: Pre ďalšie štúdium adsorpcie mangánu bola na základe získaných výsledkov zvolená 

zrnitostná frakcia biosorbentu 0,5 - 1 mm, aktivovaného v NaOH s koncentráciou  1,0 mol/l s dobou 

aktivácie 30 min. Ako najlepšia sa javí doba expozície 20 min, kedy bola za daných podmienok 

najvyššia percentuálna účinnosť odstránenia mangánu (q20 = 90 %). 

Aby bolo možné preskúmať rýchlostný mechanizmus sorpčného procesu boli použité 

kinetické modely na testovanie experimentálnych dát. Adsorpcia mangánu bola skúmaná 

použitím pseudo-prvého a pseudo-druhého rádu. Vypočítané kinetické parametre pre oba 

rýchlostné modely sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 14. 

Tabuľka 14: Kinetické parametre adsorpcie mangánu chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou 

(cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pseudo-prvého rádu Pseudo-druhého rádu 

qexp. 

mg/g 

q20 

mg/g 

k1 

1/h 
R2 

q 

mg/g 

k2 

g/mg h  

h10 

mg/g min 
R2 

13,30 8,24 0,001 0,032 13,44 0,068 11,09 0,996 

Rovnica pseudo-druhého rádu vykazovala omnoho vyšší korelačný koeficient (R2 = 0,996) ako 

rovnica pseudo-prvého rádu (R2 = 0,032). Hodnota experimentálnej adsorpčnej kapacity 

(qexp = 13,30 mg/g), určená z matematického modelu, je v porovnaní s teoretickou adsorpčnou 

kapacitou  druhého rádu takmer rovnaká (q = 13,44 mg/g). Dôvodom pre toto správanie môže byť 

nižšia súťaživosť na povrchových miestach. Pri vyšších koncentráciách, bude súťaž o aktívne 

miesta na povrchu vysoká a preto budú získané nižšie výťažnosti kontaminantu. Celková 

rýchlosť adsorpcie je daná rýchlostnou konštantou k2. Jej hodnota je veľmi nízka (0,068 g/mg h) 

čo znamená, že proces sorpcie bude pomalý. Výpočtom počiatočnej rýchlosti adsorpcie h10 

v čase t→0 bolo zistené, že v prvých 10 min adsorpcie bolo odstránené 11,09 mg/g min. To 

znamená, že adsorpcia je v počiatku veľmi priaznivá, čo je žiadúce pre praktické využitie 

sorbentu. 

Záver: Experimentálne dáta sa môžu najlepšie popísať rovnicou pseudo-druhého rádu, čomu 

odpovedá zistená vysoká hodnota korelačného koeficientu (R2 = 0,996). Vypočítané hodnoty 

sorpčnej kapacity q pseudo-druhého rádu sú v dobrej zhode s experimentálnou hodnotou qexp. 
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V ďalšej časti skúmania procesu adsorpcie mangánu sa zisťovali najlepšie podmienky, ktoré 

majú zásadný vplyv na proces odstránenia. Študovanými faktormi boli teplota a hodnota pH. 

Vplyv jednotlivých podmienok som študoval len na biosorbente s chemickou aktiváciou 

v hydroxide sodnom s koncentráciou 1,0 mol/l a dobe aktivácie 30 min, zrnitosťou 0,5 - 1 mm, 

ktoré podľa výsledkov kinetiky vykazovali najvyššiu adsorpčnú kapacitu. Doba expozície bola 

20 min. Vstupná koncentrácia mangánu bola 300 mg/l, koncentrácia biosorbentu 20 g/l a rýchlosť 

miešania 150 ot./min. 

Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na priebeh adsorpcie mangánu boli zvolené pre experimenty 

rozsahy hodnoty pH 4,0 - 9,0 na základe štúdia literatúry a zistenia minimálnej adsorpcie 

kontaminantu pri nízkej hodnote pH (pH = 2,0), čo môže byť z dôvodu vysokej koncentrácie a 

vysokej mobility H3O
+ iónov, ktoré sa prednostne adsorbujú skôr ako kovové ióny. Z tohto 

dôvodu sa volila vyššia vstupná hodnota pH (pH = 4,0). Rovnaké výsledky potvrdzujú i iný 

autori 64, 72, 113, 134, 153. Pre zaistenie konštantnej hodnoty pH, boli použité pufre podľa študovanej 

hodnoty pH (4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 a 9,0).  Adsorpčná kapacita chemicky modifikovaného 

sorbentu bola podľa predpokladu závislá na hodnote pH použitého modelového roztoku 

mangánu. Na obrázku 26 je graficky znázornený vplyv hodnoty pH na odstránení mangánu 

použitím aktivovanej pomarančovej kôry.  

 

Obrázok 26: Vplyv hodnoty pH na odstránenie mangánu použitím aktivovanej pomarančovej kôry  

(cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Z obrázku je patrné, že množstvo mangánu adsorbovaného na povrchu biosorbentu sa 

zvyšuje so zvýšením hodnoty pH. Tento jav vznikol pravdepodobne v dôsledku súťaže s iónmi 

o výmenné miesta na povrchu, čo vedie k nízkemu odstráneniu mangánu. Okrem toho, ďalším 

dôvodom poklesu odstránenia mangánu pri hodnote pH = 4,0 (34 %; q20 = 6,02 mg/g) môže byť 

odpor iónov v dôsledku protonizácie aktívnych miest povrchu pri nižšej hodnote pH. Zvýšenie 

odstránenia mangánu so zvyšujúcou sa hodnotu pH, možno vysvetliť na základe poklesu 

v súťaži medzi protónmi a mangánovými iónmi na rovnakých funkčných skupinách a zníženie 

kladného povrchového náboja, čo má za následok nižšie elektrostatické odpudzovanie medzi 

povrchom a adsorbátom. Výsledky štúdia prekázali, že najvýhodnejšia hodnota pH pre 

adsorpciu mangánu je pH = 6,0, pri ktorej došlo k maximálnemu odstráneniu kovu (96 %; 

q20 = 14,35 mg/g). Nárast percentuálneho odstránenia mangánu je cca 60 % oproti hodnote 
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pH = 4,0. Zníženie adsorpcie pri vyššej hodnote pH (nad 7,0), je pravdepodobne v dôsledku 

tvorby nerozpustného hydroxidu mangánu Mn(OH)2. Ďalšie zvýšenie odstránenia mangánu 

z nárastom hodnoty pH je už spôsobené vyzrážaním z roztoku, čo je v procese sorpcie 

nežiadúce. 

Záver: Hodnota pH významne ovplyvnila priebeh odstránenia mangánu chemicky 

modifikovanou pomarančovou kôrou. Pre ďalšie experimenty (štúdium rovnovážneho 

mechanizmu) bola preto zvolená pre modelový roztok adsorbátu hodnota pH = 6,0. 

Koncentrácia biosorbentu nebola študovaná z dôvodu zlej práce z biosorbentom. Rovnako 

ako pri odstraňovaní síranu dochádzalo k jeho glejovateniu a tým pádom k obmedzeniu 

adsorpcie. Kvôli vyššie uvedeným vlastnostiam biosorbentu sa pre ďalšie experimenty 

používala navážka 1,000 0 g sorbentu na 50 ml roztoku (cs = 20 mg/g). 

Pri štúdiu vplyvu teploty na proces adsorpcie mangánu boli použité teploty 25; 35; 45 a 50 °C. 

Vplyv teploty na proces odstraňovania mangánu z vodného prostredia chemicky aktivovanou 

pomarančovou kôrou v NaOH s koncentráciou 1 mol/l a veľkosťou častíc 0,5 – 1 mm pri 20 min 

expozičnej dobe je graficky znázornený na obrázku 27. 

 
Obrázok 27: Závislosť odstránenia mangánu použitím aktivovanej pomarančovej kôry na teplote   

(cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pri štúdiu vplyvu teploty bolo zistené, že sorpčná kapacita klesá z rastúcou teplotou. Pri 

použití chemicky modifikovanej pomarančovej kôry (1,0 mol/l NaOH) dosahovala adsorpcia 

maxima pri teplote 25 ± 2 °C, kedy došlo k maximálnemu percentuálnemu odstráneniu 88 % 

(q20 = 13,15 mg/g) mangánu, pri ďalšom zvyšovaní teploty už adsorpčná kapacity klesala. Pri 

teplote 35 ± 2 °C sa odstránilo 63 % (q20 = 9,40 mg/g) mangánu, pri teplote 45 ± 2 °C sa 

odstránilo 24 % (q20 = 3,55 mg/g) a pri 50 ± 2 °C nedošlo takmer k žiadnemu odstráneniu 

mangánu (4 %). Zníženie odstránenia mangánu pri vyšších teplotách je pravdepodobne 

v dôsledku poškodenia aktívnych väzobných miest na adsorbente, alebo zvyšujúcej sa 

tendencie k desorpcii síranových iónov z pevného rozhrania do roztoku. 

Termodynamické parametre ΔH°, ΔS° a ΔG° adsorpcie mangánu použitím chemicky 

modifikovanej pomarančovej kôry sú uvedené v tabuľke 15.   
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Tabuľka 15: Termodynamické parametre adsorpcie síranov chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou 

(cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Teplota 

K 

∆Gº 

kJ/mol 

∆Hº 

kJ/mol 

∆Sº 

J/mol K 

298,15 -3,52 

-44 

11,36 

308,15 -3,44 11,30 

318,15 -1,92 6,56 

Hodnota zmeny entalpie ΔH° je negatívna (-44 kJ/mol), čo znamená, že adsorpcia 

mangánu z vodného roztoku na aktivovanú pomarančovú kôru je exotermický proces. Zmena 

Gibbsovej voľnej energie ΔG° je negatívna v celom študovanom rozsahu teplôt (rozmedzie od -

2 do -3,5 kJ/mol) a vzhľadom k tomu, je tento proces spontánny dej. Tento záver potvrdzujú tiež 

kladné hodnoty zmeny entropie ΔS°, ktoré odrážajú afinitu biosorbentu k mangánu vo vodných 

roztokoch a môžu popisovať niektoré zmeny štruktúry v adsorbente. Pozitívna zmena entropie 

tiež vypovedá o náhodnej distribúcií mangánu na povrchovo aktívnych miestach. 

Záver: V študovanom teplotnom rozsahu T = 298,15 – 318,15 K (tj. t = 25 - 45 ºC) bude mať 

adsorpčný proces exotermický charakter. Proces adsorpcie bude prebiehať spontánne. Záporné 

hodnoty zmeny entalpie vypovedajú o exotermickej povahe procesu. 

Rovnovážne údaje sú jedny z najdôležitejších nástrojov pre porozumenie mechanizmu 

adsorpcie. Rovnovážne dáta boli získane zmenou počiatočných koncentrácií mangánu v rozsahu 

100 - 1 000 mg/l. Ostatné podmienky boli vybrané z najlepších výsledkov jednotlivých dielčích 

experimentov, teplota 25 ± 2 °C, zrnitosť 0,5 - 1 mm, rýchlosť miešania 150 ot./min, hodnota pH 

= 6,0 a navážka sorbentu 1,000 0 g (20 g/l). Bola použitá pomarančová kôra aktivovaná 

v hydroxide sodnom s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min. Hodnoty maximálnej 

adsorpčnej kapacity qmax a ďalšie konštanty izotermických modelov sú uvedené v tabuľke 16. 

Tabuľka 16: Konštanty izotermických modelov adsorpcie mangánu použitím chemicky modifikovanej pomarančovej 

kôry (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Konštanty Langmuirovej izotermy Konštanty Freundlichovej izotermy 

qmax 

mg/g 

q 

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 

q 

mg/g 

Kf 

mg/g 
n R2 

15,95 15,67 0,1 0,07 0,998 14,95 7,69 10,76 0,531 

Langmuierova izoterma adsorpcie mangánu (obrázok 28) použitím chemicky modifikovanej 

pomarančovej kôry (1,0 mol/l NaOH) dosiahla hodnotu korelácie R2 = 0,999. Hodnota 

korelačného koeficientu pri použití Freundlichovho adsorpčného modelu bola R2 = 0,531. 

Výsledky korelačných koeficientov oboch modelov vypovedajú o lepšom popise nameraných dát 

Langmuierovým adsorpčným modelom. Adsorpcia mangánu bude preto prebiehať homogénnou 

adsorpciou na jednu vrstvu bez bočných interakcií. Pomocou Langmuierovho modelu bola tak 

isto vypočítaná teoretická maximálna sorpčná kapacity qmax (15,95 mg/g), ktorá sa takmer 

zhodovala s experimentálnou hodnotou q (15,67 mg/g). Základné rysy Langmuierovho modelu 

boli vyjadrené pomocou separačného faktoru RL. Vypočítaná hodnota RL pre vstupnú 

koncentráciu mangánu (300 mg/l) spĺňa podmienky 0<RL<1. Hodnota je však veľmi nízka (0,07), 

preto sa dá predpokladať, že priebeh adsorpcie nebude mať priaznivý priebeh. Nízka hodnota 

konštanty b (0,1 l/mg) vypovedá taktiež o nižšej afinite biosorbentu a adsorbátu.  
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Z lineárnej závislosti Cf/q na Cf boli zistené konštanty linearizovanej formy adsorpčnej 

izotermy, ktoré sa používajú pre konštrukciu nelineárnej závislosti rovnovážnej adsorpčnej 

kapacity q na rovnovážnej koncentrácii mangánu v roztoku Cf (obrázok 28).  

 
Obrázok 28: Lineárna Langmuierova izoterma sorpcie mangánu pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej 

kôry (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Nelineárna závislosť popisuje vzťah medzi nameranými a vypočítanými dátami sorpčných 

kapacít. Na základe týchto hodnôt sa môže porovnať presnosť meraní a získať popis priebehu  

adsorpcie mangánu na pomarančovú kôru. Z obrázku 29 je patrné, že obe krivky závislosti 

adsorpčnej kapacity q na konečnej, teda rovnovážnej koncentrácií mangánu v roztoku Cf  majú 

takmer rovnaký tvar vo vyšších koncentráciach. V koncentráciach do 350 mg/l sú však 

experimentálne dáta oveľa vyššie ako teoretické. To je pravdepodobne v dôsledku veľmi dobrej 

schopnosti adsorpcie predovšetkým v počiatočných koncentráciach. 

Obrázok 29: Nelineárna Langmuierova izoterma sorpcie mangánu pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej 

kôry (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 
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Záver: Nižšie koeficienty korelácie hodnôt z Freundlichovej lineárnej izotermy naznačujú, 

že nie je vhodné používať tento typ linearizácie. Hodnoty experimentálnych a teoretických dát 

boli pri použití Langmuirovej izotermy v dobrej zhode. Sorpcia mangánu bude teda prebiehať 

na jednu vrstvu na relatívne homogénnom povrchu. 

Vzhľadom k tomu, že bol predpoklad, že chemicky modifikovaná pomarančová kôra bude 

mať s ohľadom na jej chemické zloženie a dosiahnutým výsledkom dobre sorpčné schopnosti, 

bolo tiež overené, ako sa bude chovať pri opakovanom použití. V rámci experimentov boli 

použité najvhodnejšie podmienky, ktoré boli zistené v rámci predchodzích štúdii. Závislosť 

adsorpčnej kapacity odstránenia mangánu v závislosti na počte opakovaní sorpčného 

experimentu je graficky znázornené na obrázku 30. 

 

Obrázok 30: Závislosť sorpčnej kapacity mangánu na počte cyklov  

(cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min, pH = 6,0) 

Záver: Bolo zistené, že chemicky modifikovaná pomarančová kôra sa môže pri procese 

sorpcie mangánu použiť 4×. Následne dôjde k vyčerpaniu adsorpčnej kapacity a bude potrebná 

opätovná aktivácia biosorbentu. 

Železo: Štúdie závislosti adsorpčnej kapacity na veľkosti častíc chemicky modifikovanej 

pomarančovej kôry sú uvedené v tabuľke 17. Uvedené výsledky sú posudzované s ohľadom na 

najlepší výsledok adsorpčnej kapacity, expozičný čas 20 min, kedy bola zistená najlepšia adsorpčná 

kapacita (q20 = 5,50 mg/g) pri použití aktivácie v 1,0 mol/l NaOH po dobu 30 min. Pre overenie 

účinnosti chemickej modifikácie biosorbentu boli vždy získané výsledky porovnané so surovým 

biosorbentom. V dôsledku dobrej schopnosti odstraňovania železa na chemicky modifikovanú 

pomarančovú kôru musela byť zvolená vyššia vstupná koncentrácia železa. Namiesto koncentrácii 

100 mg/l bola zvolená na základe experimentov vstupná koncentrácia 200 mg/l železa. 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4

q
2
0

(m
g

/l
)

počet použití biosorbentu



Dalibor Surovka: Aplikácia nízkonákladových sorbentov pre odstránenie síranov a vybraných 

kovov z vodnej matrice 

 

65 

 

Tabuľka 17: Najlepšie výsledky adsorpcie železa chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou 

Aktivačne 

činidlo 

Koncentrácia akt. 

činidla 

mol/l 

Doba aktivácie 

min 

Veľkosť častíc 

mm 

Sorpčná 

kapacita q20 

mg/g 

NaOH 1,0 30 

<0,5 4,85 

0,5 – 1 5,50 

1 – 2 3,90 

HCl 1,0 30 

<0,5 2,55 

0,5 – 1 1,20 

1 – 2 0,95 

Bez aktivácie - - 

<0,5 1,15 

0,5 – 1 0,90 

1 – 2 0,75 

Štandardné podmienky: cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t=25 ± 2 ºC; doba expozície 

20 min; bez úpravy pH. 

Pri skúmaní potreby aktivácie biosorbentu bola použitá kyselina chlorovodíková 

s koncentráciou 1,0 mol/l, dobou aktivácie 30 min a hydroxid sodný s rovnakou koncentráciou 

a dobou aktivácie. Pri použití chemicky aktivovanej pomarančovej kôry hydroxidom sodným 

došlo k percentuálnemu odstráneniu cca 55 % (q20 = 5,5 mg/g) železa. Aktiváciou v kyseline 

chlorovodíkovej sa odstránilo cca 25 % (q20 = 1,2 mg/g) kontaminantu. Pri použití 

neaktivovaného sorbentu bolo odstránené cca 10 % (q20 = 0,9 mg/g) železa. Výsledky štúdia 

vplyvu častíc na účinnosť odstránenia železa pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej 

kôry hydroxidom sodným s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min, v rôznych 

expozičných časoch (10; 20; 30; 40; 50; 60; 120; 180 min) sú graficky znázornené na 

obrázku 31. Adsorpcia v čase do 20 min sa prudko zvýšila a následne mierne klesala až do 

60 min. Ďalším zvyšovaním času sa stala adsorpcia stabilná, čo označuje dosiahnutie 

rovnováhy. Tento jav nastal vzhľadom k tomu, že na začiatku sú všetky aktívne miesta na 

povrchu adsorbentu prázdne a koncentrácia roztoku bola preto vysoká. Po uplynutí tejto doby, 

ostalo k dispozícii len niekoľko povrchovo aktívnych miest, takže k ďalšej adsorpcii už 

nedochádzalo. 
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Obrázok 31: Vplyv veľkosti častíc na adsorpciu chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou  

(cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH) 

Pri štúdiu veľkosti častíc pomarančovej kôry na priebeh adsorpcie bolo zistené, že pri 

najvyššej zrnitostnej frakcii (1 - 2 mm) bola najnižšia adsorpčná kapacita, čo je spôsobené 

pravdepodobne malým merným povrchom biosorbentu. Pri najnižšej zrnitostnej frakcii 

(<0,5 mm) došlo k odstráneniu cca 43 % železa z roztoku. Za nízku adsorpciu je pravdepodobne 

zodpovedné zhlukovanie častíc a tvorba gélovej suspenzie na povrchu sorbentu. Pri zrnitostnej 

frakcii 0,5 - 1 mm bolo dosiahnuté najvyššie percentuálne odstránenie 55% (q20 = 5,50 mg/g). 

Záver: Pre ďalšie štúdium mechanizmu sorpcie železa pomocou pomarančovej kôry bola na 

základe získaných výsledkov zvolená chemická aktivácia hydroxidom sodným o koncentrácii 

1,0 mol/l, doba aktivácie 30 min a expozičný čas 20 min. V tomto čase bolo dosiahnuté 

najvyššie odstránenie železa (55 %; q20 = 5,50 mg/g) z vodného roztoku pri daných 

podmienkach. 

Na základe získaných experimentálnych dát bola vypočítaná rýchlosť adsorpcie. 

K hodnoteniu rýchlosti adsorpcie sa používajú matematické kinetické modely pseudo-prvého 

rádu a pseudo-druhého rádu. Vypočítané kinetické parametre pre oba modely sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke 18. 

Tabuľka 18: Kinetické parametre adsorpcie železa pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej kôry (cs = 20 g/l;  

Ci = 200 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pseudo-prvého rádu Pseudo-druhého rádu 

qexp. 

mg/g 

q 

mg/g 

k1 

1/h 
R2 

q 

mg/g 

k2 

g/mg h 

h10 

mg/g min 
R2 

5,71 1,33 0,0008 0,339 5,69 0,17 4,49 0,972 

Korelační koeficient modelu pseudo-druhého rádu pre adsorpciu železa na chemicky 

modifikovanú pomarančovú kôru (1,0 mol/l NaOH, doba aktivácie 30 min) je omnoho väčší 

(R2 = 0,972) než koeficient pseudo-prvého rádu (R2 = 0,339). Na základe tejto skutočnosti sa dá 

konštatovať, že experimentálne dáta sa dajú veľmi dobre popísať pomocou kinetického modelu 
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pseudo-druhého rádu. Hodnota experimentálnej sorpčnej kapacity (qexp = 5,71 mg/g) v porovnaní 

s pseudo-druhým rádom sa líši len minimálne (q = 5,69 mg/g). Pre popis adsorpčného procesu 

bude teda najlepšie vyhovovať rovnica pseudo-druhého rádu a na procese adsorpcie sa bude 

podieľať viac mechanizmov (chemisorpcia a fyzikálna adsorpcia). Celková rýchlosť adsorpcie 

daná rýchlostnou konštantou k2 je omnoho nižšia (0,17 g/mg h) ako počiatočná rýchlosti sorpcie 

h10 v čase t→0, kedy bolo zistené, že v prvých 10 min sorpcie bolo odstránené 4,49 mg/g min. 

To znamená, že adsorpcia je v počiatku veľmi priaznivá, čo je žiadúce pre praktické využitie 

biosorbentu, ale celková rýchlosť adsorpcie bude pomalá. 

Záver: Adsorpčný proces prebieha jednoznačne podľa modelu pseudo-druhého rádu takže 

proces sa bude riadiť viacerými mechanizmami. Vypočítané hodnoty adsorpčnej 

kapacity q pseudo-druhého rádu sú v dobrej zhode s experimentálnou hodnotou qexp. 

V ďalšej časti štúdia adsorpcie železa boli študované nasledujúce optimálne podmienky 

teplota a hodnota pH, ktoré môžu ovplyvniť proces adsorpcie. Vplyv jednotlivých podmienok 

bol študovaný len na chemicky modifikovanom biosorbente a zrnitosťou, ktoré podľa 

výsledkov kinetiky vykazovali najvyššiu adsorpčnú kapacitu. Používali sa teda vzorky 

pomarančovej kôry aktivované v NaOH s koncentráciou 1,0 mol/l a dobe aktivácie 30 min, 

zrnitostnej frakcii 0,5 - 1 mm s dobou expozície 20 min, vstupná koncentrácia železa bola 200 mg/l; 

koncentrácia sorbentu 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min, teplota 25 ± 2 °C. 

Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na priebeh adsorpcie železa boli zvolené pre experimenty rozsahy 

hodnôt pH 4,0 - 9,0. Pre zaistenie konštantnej hodnoty pH, boli použité pufre podľa študovanej 

hodnoty pH (4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 a 9,0). Na obrázku 32 je graficky znázornený vplyv hodnoty 

pH na odstránení železa použitím aktivovanej pomarančovej kôry. 

 

Obrázok 32: Vplyv hodnoty pH na odstránení železa použitím chemicky modifikovanej pomarančovej kôry 

(cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Predpokladaná minimálna adsorpcia železa pri nízkej hodnote (pH = 2,0), môže byť 

z dôvodu vysokej koncentrácie a vysokej mobility H3O
+ iónov, ktoré sa prednostne adsorbujú 

skôr ako kovové ióny. Pri vyšších hodnotách pH (pH = 4,0) je v prostredí už nižší počet 

H3O
+ a väčší počet ligandov s negatívnymi nábojmi (negatívny náboj dodaný tiež pri chemickej 

aktivácii sorbentu hydroxidom sodným), čo má za následok väčšiu adsorpciu kovu 
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(q20 = 1,05 mg/g). Slabo kyslé karboxylové skupiny sú považované za hlavné ligandy, ktoré sa 

podieľajú na sorpcii kovu na pomarančovú kôru. Vzhľadom k tomu, že sa karboxylové skupiny 

pri hodnote pH nad 5,0 deprotonujú a to vedie k vzniku viac negatívnych väzobných 

miest. V dôsledku toho je posilená príťažlivosť kladne nabitých iónov železa. K maximálnemu 

odstráneniu železa došlo pri hodnote pH 6,0 (q20 = 8,30 mg/g), v dobe expozície 

20 min. Zníženie adsorpcie pri vyšších hodnotách pH 7,0 je spôsobené tvorbou nerozpustných 

hydroxylovaných komplexov kovových iónov. Pri ďalšom zvýšení pH na hodnotu >7,0 už 

došlo k vyzrážaniu železa a tým pádom k zníženiu množstva kovu v roztoku. Tento jav je ale 

nežiadúci pri procese sorpcie. 

Záver: Bolo zistené, že pokiaľ dôjde k úprave pH na hodnotu 6,0, dôjde k zlepšeniu 

adsorpčného procesu. Maximálna percentuálna sorpčná kapacita sa zvýši o cca 60 % v porovnaní 

s hodnotou pH 4,0. Pre potreby ďalšieho výskumu (štúdium rovnovážneho mechanizmu) bola 

preto používaná hodnota pH 6,0, pri ktorej došlo k maximálnemu odstráneniu železa z roztoku. 

Koncentrácia biosorbentu nebola študovaná rovnako ako pri odstraňovaní mangánu 

z dôvodu zlej práce z biosorbentom. Dochádzalo k jeho glejovateniu a tým pádom k obmedzeniu 

adsorpcie. Pre ďalšie experimenty sa používala navážka 1,000 0 g (20 g/l) biosorbentu na 50 ml 

roztoku a tiež s ohľadom na možnosť porovnávania biosorbentov, pretože je podmienkou, aby 

boli podmienky procesu sorpcie rovnaké. 

Pri štúdiu vplyvu teploty na proces adsorpcie boli použité teploty 25; 35; 45 a 50 °C. Vplyv 

teploty na proces odstraňovania železa z vodného prostredia chemicky aktivovanou pomarančovou 

kôrou v NaOH s koncentráciou 1,0 mol/l a veľkosťou častíc 0,5 - 1 mm pri 20 min expozičnej dobe 

je graficky znázornený na obrázku 33. 

 

Obrázok 33: Závislosť adsorpcie železa pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej kôry na teplote  

(cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pri skúmaní vplyvu teploty bolo zistené, že adsorpčná kapacity klesá z nárastom teploty. 

Adsorpcia dosahovala maxima pri teplote 25 ± 2 °C, kedy došlo k maximálnemu 

percentuálnemu odstráneniu 57 % (q20 = 5,65 mg/g) železa. Pri ďalšom zvyšovaní teploty 

adsorpčná kapacita už klesala. Pri teplote 35 ± 2 °C sa odstránilo 46 % (q20 = 4,55 mg/g), pri 

45 ± 2 °C 21 % (q20 = 2,10 mg/g) a pri 50 ± 2 °C došlo k odstráneniu len cca 9 % 
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(q20 = 0,90 mg/g) železa. Zníženie odstránenia kovu je pravdepodobne v dôsledku poškodenia 

povrchu adsorbentu, alebo mohlo dochádzať k desorpcii iónov. 

Termodynamické parametre ∆Gº, ΔH° a ΔS° boli získané z grafu vytvoreného ln (q) vs. 

1/T. Termodynamické parametre sú uvedené v tabuľke 19. 

Tabuľka 19: Termodynamické parametre adsorpcie železa pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej kôry 

(cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Teplota 

K 

∆Gº 

kJ/mol 

∆Hº 

kJ/mol 

∆Sº 

J/mol K 

298,15 -2,74 

-42 

8,44 

308,15 -2,54 8,12 

318,15 -0,53 1,75 

Negatívne hodnoty zmeny Gibbsovej voľnej energie ΔG° (rozmedzie od -3 do - 0,5 kJ/mol) 

v celom študovanom rozsahu teplôt vypovedajú o tom, že proces adsorpcie železa bude spontánny 

dej. Tomu odpovedá i kladná hodnota entropie, ktorá popisuje zvýšenie náhodnosti na rozhraní 

pevná látka/kvapalina pri adsorpcii železa. Záporná hodnota ΔH° (-42 kJ/mol) naznačuje 

exotermický charakter adsorpcie. Vyššia adsorpcia pri nižšej teplote charakterizuje 

fyzikálnu adsorpciu. 

Záver: V študovanom rozsahu teplôt (25 – 45 °C) má adsorpčný proces exotermický charakter. 

Zvyšovanie teploty teda nemá preto význam. 

V rámci štúdia rovnováhy adsorpcie boli rovnovážne dáta získane zmenou počiatočných 

koncentrácií železa v rozsahu 100 - 1 000 mg/l. Ostatné podmienky boli vybrané z najlepších 

výsledkov jednotlivých dielčích experimentov, teplota 25 ± 2 °C, zrnitosť 0,5 - 1 mm, rýchlosť 

miešania 150 ot./min, hodnota pH 6,0 a navážka sorbentu 1,000 0 g (20 g/l), doba expozície 

60 min. Bola použitá pomarančová kôra aktivovaná v hydroxide sodnom s koncentráciou 

1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min. Hodnoty maximálnej adsorpčnej kapacity qmax a ďalšie 

konštanty sú uvedené v tabuľke 20. 

Tabuľka 20: Konštanty izotermických modelov adsorpcie železa modifikovanou pomarančovou kôrou  

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Konštanty Langmuirovej izotermy Konštanty Freundlichovej izotermy 

qmax 

mg/g 

q 

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 

q 

mg/g 

Kf 

mg/g 
n R2 

8,35 8,28 0,15 0,1 0,998 8,17 4,97 10,67 0,90 

Langmuierov adsorpčný model poskytuje dostatočnú koreláciu rovnovážnych dát. Hodnota 

korelačného koeficientu bola R2 = 0,998 a pri použití Freundlichovho modelu bol korelačný 

koeficient R2 = 0,900. Konštanta b mala pomerne nižšiu hodnotu (0,15 l/mg), čo svedčí o nízkej 

afinite biosorbentu k železu. Porovnaním maximálnej sorpčnej kapacity (qmax = 8,35 mg/g) 

s výsledkami získanými z Langmuirovej izotermy (q = 8,28 mg/g) sa môže potvrdiť veľmi 

dobrá zhoda z týmto modelom. Bezrozmerná konštanta RL (0,1) je nízka a adsorpcia železa na 

chemicky modifikovanú pomarančovú kôru môže byť považovaná za nepriaznivú. Grafické 

vyjadrenie závislosti Cf/q na konečnej koncentrácií Cf je uvedené na obrázku 34.  
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Obrázok 34: Lineárna Langmuierova izoterma adsorpcie železa pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej kôry 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t=25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Z lineárnej závislosti Cf/q na Cf boli zistené konštanty linearizovanej formy izotermy, ktoré sa 

používajú pre konštrukciu nelineárnej závislosti adsorpčnej kapacity q na rovnovážnej 

koncentrácii železa v roztoku Cf (obrázok 35). Z obrázku je patrné, že obe krivky závislosti 

adsorpčnej kapacity q na konečnej, rovnovážnej, koncentrácií železa v roztoku Cf majú podobný 

tvar vo vyšších koncentráciach (nad 200 mg/l). V koncentráciach do 200 mg/l je krivka strmšia, 

čo je pravdepodobne spôsobené rýchlou a dobrou schopnosťou biosorbentu prijať železo 

z vodného roztoku, čo potvrdzuje tiež vypočítaná hodnota h10 (4,49 mg/g min). 

 

Obrázok 35: Nelineárna Langmuierova izoterma sorpcie mangánu pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej 

kôry (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 
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Záver: Z hodnôt korelačných koeficientov R2 vyplýva, že pre popis adsorpčných dát je 

vhodnejšie použiť Langmuierov adsorpčný model. Experimentálne dáta dobre odpovedajú 

nelinearizovanej forme a to predovšetkým pre vyššie koncentrácie. 

Vzhľadom k tomu, že bolo predpokladané, že chemicky modifikovaná pomarančová kôra 

bude mať s ohľadom na jej chemické zloženie a nameraným výsledkom, dobré adsorpčné 

schopnosti, bolo tiež overené, ako sa bude chovať pri opakovanom použití. V rámci 

experimentov boli použité najvhodnejšie podmienky, ktoré boli zistené v rámci 

predchádzajúcich štúdií. Závislosť adsorpčnej kapacity železa v závislosti na počte opakovaní 

adsorpčného experimentu je graficky znázornená na obrázku 36. 

 

Obrázok 36: Závislosť adsorpčnej kapacity železa na počte cyklov (cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/l; rýchlosť miešania 

150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min, pH = 6,0) 

Záver: Chemický modifikovaná pomarančová kôra (1,0 mol/l NaOH, doba aktivácie 30 min) 

sa môže použiť maximálne 1×. Pri prvom použití sorbentu bolo maximálne percentuálne 

odstránenie železa 53% (q20 = 5,25 mg/g). Pri ďalšom použití sa sorpčná kapacita sorbentu 

vyčerpáva relatívne rýchlo.  

Meď: Výsledky štúdie závislosti adsorpčnej kapacity na veľkosti častíc pomarančovej kôry 

sú uvedené v tabuľke 21. Uvedené výsledky sú posudzované s ohľadom na najlepší výsledok 

adsorpčnej kapacity, expozičný čas 20 min, kedy bola zistená najlepšia adsorpčná kapacita 

(q20 = 4,25 mg/g) pri použití aktivácie v 1,0 mol/l NaOH po dobu 30 min. Pre zistenie účinnosti 

chemickej modifikácie sorbentu boli vždy získané výsledky porovnané s chemicky 

nemodifikovaným materiálom. Vzhľadom k tomu, že pri procese adsorpcie medi bola nameraná 

zostatková koncentrácia kontaminantu Cf v roztoku pri použití vstupnej koncentrácie 

Ci = 100 mg/l, bola pre všetky študované podmienky sorpcie medi používaná práve táto 

koncentrácia. 

  

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3

q
2
0

(m
g

/g
)

počet použití biosorbentu



Dalibor Surovka: Aplikácia nízkonákladových sorbentov pre odstránenie síranov a vybraných 

kovov z vodnej matrice 

 

72 

 

Tabuľka 21: Najlepšie výsledky adsorpcie medi chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou pre rôzne zrnitostné 

triedy 

Aktivačne 

činidlo 

Koncentrácia akt. 

činidla 

mol/l 

Doba aktivácie 

min  

Veľkosť častíc  

mm 

Sorpčná 

kapacita q20 

mg/g 

NaOH 1,0 30 

<0,5 4,20 

0,5 – 1 4,50 

1 – 2 4,05 

HCl 1,0 30 

<0,5 4,05 

0,5 – 1 3,85 

1 – 2 3,30 

Bez aktivácie - - 

<0,5 3,10 

0,5 – 1 3,75 

1 – 2 3,40 

Štandardné podmienky: cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 

20 min; bez úpravy pH. 

Bolo zistené, že biosorbent aktivovaný v 1,0 mol/l kyseline chlorovodíkovej má nižšiu 

schopnosť adsorpcie o cca 15 %. Pre ďalšie štúdium adsorpcie medi použitím pomarančovej kôry 

bola na základe získaných výsledkov zvolená veľkosť častíc sorbentu 0,5 - 1 mm, ktoré boli 

aktivované v NaOH s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min, dobou expozície 20 min, 

kedy bolo namerané najvyššie percentuálne odstránenie medi 90 % (q20 = 4,50 mg/g). 

Výsledky štúdia vplyvu častíc na účinnosť odstránenia medi pomocou chemicky 

modifikovanej pomarančovej kôry hydroxidom sodným s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou 

aktivácie 30 min, v rôznych expozičných časoch (10; 20; 30; 40; 50; 60; 120; 180 min) sú 

graficky znázornené na obrázku 37. 

 
Obrázok 37: Vplyv veľkosti častíc na adsorpciu medi pomocou aktivovanej pomarančovej kôry 

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

q
(m

g
/g

)

t (min)

<0,5 mm 0,5-1 mm 1-2 mm

4,50



Dalibor Surovka: Aplikácia nízkonákladových sorbentov pre odstránenie síranov a vybraných 

kovov z vodnej matrice 

 

73 

 

Adsorpcia medi v čase do 20 min sa prudko zvýšila a následne mierne klesala až do 60 min. 

Ďalším zvyšovaním expozičného času sa stala adsorpcia stabilná, čo označuje dosiahnutie 

rovnováhy. Tento jav nastal vzhľadom k tomu, že na začiatku sú všetky aktívne miesta na 

povrchu adsorbentu prázdne a koncentrácia roztoku bola vysoká. Po uplynutí tejto doby, ostalo 

k dispozícii len niekoľko povrchovo aktívnych miest, takže k ďalšej adsorpcii už nedochádzalo. 

Od 60 min bolo pozorované ustavenie rovnováhy. Pri zisťovaní účinnosti veľkosti častíc na 

proces adsorpcie bol zistený rozdiel pre jednotlivé zrnitostné frakcie. Pri najvyššej účinnosti 

odstránenia to bolo cca 15 %. Pri použití zrnitostnej frakcie 1 - 2 mm bola nameraná maximálna 

adsorpčná kapacita q20 = 4,05 mg/g. Zrnitostná frakcia 0,5 - 1 mm bola maximálna adsorpčná 

kapacita q20 = 4,50 mg/g a pri použití najnižšej zrnitostnej frakcie <0,5 mm bola maximálna 

adsorpčná kapacita q20 = 4,20 mg/g. 

Záver: Pre ďalšie štúdium mechanizmu adsorpcie medi pomocou pomarančovej kôry bola 

na základe získaných výsledkov zvolená chemická aktivácia hydroxidom sodným 

s koncentráciou 1,0 mol/l, doba aktivácie 30 min a expozičný čas 20 min. V tomto čase bolo 

dosiahnuté najvyššie percentuálne odstránenie medi z vodného roztoku pri daných 

podmienkach (90%; q20 = 4,50 mg/g). 

Na základe získaných experimentálnych dát sa vypočítala rýchlosť adsorpcie. 

K hodnoteniu rýchlosti adsorpcie boli použité matematické kinetické modely pseudo-prvého 

a pseudo-druhého rádu. Vypočítané kinetické parametre pre oba modely sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke 22. 

Tabuľka 22: Kinetické parametre adsorpcie medi použitím chemicky modifikovanej pomarančovej kôry  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pseudo-prvého rádu Pseudo-druhého rádu 

qexp. 

mg/g 

q 

mg/g 

k1 

1/h 
R2 

q 

mg/g 

k2 

g/mg h 

h10 

mg/g min 
R2 

4,55 1,43 0,004 0,765 4,23 1,50 2,83 0,985 

Bolo zistené, že rovnice pseudo-druhého rádu vykazovali omnoho vyšší korelačný 

koeficient (R2 = 0,985) ako rovnice pseudo-prvého rádu (R2 = 0,765). Hodnota vypočítanej 

adsorpčnej kapacity rovnice pseudo-druhého rádu (q = 4,23 mg/g) je v porovnaní 

s experimentálnou adsorpčnou kapacitou (qexp = 4,55 mg/g) vo veľmi dobrej zhode. To o tom, 

že údaje sú dobre reprezentované rovnicou pseudo-druhého rádu. Dôvodom pre toto správanie 

môže byť nižšia súťaživosť iónov na povrchových miestach. Celková rýchlosť adsorpcie daná 

rýchlostnou konštantou k2 je nižšia (1,50 g/mg h) ako počiatočná rýchlosť adsorpcie h10 v čase 

t→0, kedy bolo zistené, že v prvých 10 min adsorpcie bolo odstránené 2,83 mg/g min. 

To znamená, že adsorpcia je v počiatku veľmi priaznivá, čo je žiadúce pre praktické využitie 

biosorbentu. 

Záver: Experimentálne dáta sa môžu najlepšie popísať rovnicou pseudo-druhého rádu, čomu 

odpovedá zistená vysoká hodnota korelačného koeficientu (R2 = 0,985). Vypočítané hodnoty 

adsorpčnej kapacity q pseudo-druhého rádu sú v dobrej zhode s experimentálnou hodnotou qexp. 

V ďalšej časti štúdia adsorpcie medi boli študované optimálne podmienky, ktoré majú zásadný 

vplyv na adsorpčný proces odstránenia medi pomocou študovaných biosorbentov. Študovanými 

faktormi boli teplota a hodnota pH. Vplyv jednotlivých podmienok sa študoval len na biosorbente 

s chemickou úpravou a zrnitosťou, ktoré podľa výsledkov kinetiky vykazovali najvyššiu 
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adsorpčnú kapacitu. Používali sa teda vzorky pomarančovej kôry aktivovanej v NaOH 

s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min, zrnitostná frakcia 0,5 - 1 mm s dobou expozície 

20 min, vstupná koncentrácia medi bola 100 mg/l, koncentrácia biosorbentu 20 g/l, rýchlosť 

miešania 150 ot./min. 

Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na adsorpciu medi boli pre experimenty zvolené rozsahy hodnôt 

pH 4,0 - 9,0 pre expozičnú dobu 20 min. Pre zaistenie konštantnej hodnoty pH, boli použité pufre 

podľa študovanej hodnoty pH (4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 a 9,0). Na obrázku 38 je graficky 

znázornený vplyv hodnoty pH na odstránenie medi použitím aktivovanej pomarančovej kôry. 

 

Obrázok 38: Vplyv hodnoty pH na odstránenie medi použitím chemicky modifikovanej pomarančovej kôry  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min)  

Pri zvýšení hodnoty pH dochádzalo k zvyšovaniu adsorpcie. Túto skutočnosť možno 

vysvetliť nasledovne. Pri nízkych hodnotách pH 2,0, je povrch biosorbentu obklopený 

H3O
+ iónmi, ktoré znižujú interakciu s meďou na povrchu sorbentu 18, 21. Celkový povrchový 

náboj sa stáva na aktívnych miestach pozitívny a kovové katióny a protóny súťažia o väzbové 

miesta. To má práve za následok nižšiu adsorpciu kovu. Ďalším zvyšovaním pH, sa celkový 

povrch na biosorbentu stáva negatívny a adsorpcia sa tak zvyšuje a elektrostatické 

odpudzovanie medzi meďou a povrchovými miestami na biosorbentu klesá. K najvyššiemu 

odstráneniu medi došlo pri hodnote pH = 6,0 (97 %; q20 = 4,85 mg/g). Avšak, pri vyšších 

hodnotách pH, dochádza už k vyzrážaniu medi, kedy sa  tvoria nerozpustné hydroxidy medi. 

Takže experimentálne hodnoty pH sa udržiavali pomocou pufru na hodnote 6,0.  

Záver: Hodnota pH významne ovplyvnila priebeh odstránenia medi chemicky 

modifikovanou pomarančovou kôrou. Pre ďalšie experimenty (štúdium rovnovážneho 

mechanizmu) bola preto zvolená pre modelový roztok hodnota pH 6,0, pri ktorej došlo 

k zvýšeniu odstránenia železa o cca 80 % vzhľadom k hodnote pH 4,0. 

Koncentrácia biosorbentu nebola študovaná podobne ako u predchádzajúcich 

biosorbentoch a to z dôvodu komplikovaného spracovania biosorbentu. Dochádzalo k jeho 

glejovateniu a tým pádom k obmedzeniu adsorpcie. Pre ďalšie experimenty sa používala 

navážka 1,000 0 g sorbentu na 50 ml roztoku (cs = 20 g/l). 
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Pri štúdiu vplyvu teploty na proces adsorpcie boli použité teploty 25; 35; 45 a 50 °C. Vplyv 

teploty na proces odstraňovania medi z vodného prostredia chemicky aktivovanou pomarančovou 

kôrou NaOH s koncentráciou 1,0 mol/l a veľkosťou častíc 0,5 - 1 mm pri expozičnej dobe 20 min 

je graficky znázornený na obrázku 39. 

 

Obrázok 39: Vplyv teploty na proces adsorpcie pri odstraňovaní medi aktivovanou pomarančovou kôrou  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Z grafu je vidno, že adsorpčná kapacita klesá z rastúcou teplotou. Pri použití chemicky 

modifikovanej pomarančovej kôry dosahovala adsorpcia maxima pri teplote 25 ± 2 °C, kedy došlo 

k maximálnemu percentuálnemu odstráneniu medi (90 %; q20 = 4,50 mg/g). Pri ďalšom zvyšovaní 

teploty adsorpčná kapacity klesala. Pri teplote 35 ± 2 °C sa odstránilo 72 % (q20 = 3,60 mg/g) 

medi, pri teplote 45 ± 2 °C sa odstránilo 32 % (q20 = 1,60 mg/g) a pri 50 ± 2 °C došlo k nízkemu 

odstráneniu medi (26 %). Vypočítané termodynamické parametre sorpcie medi použitím 

chemicky modifikovanej pomarančovej kôry sú uvedené v tabuľke 23. 

Tabuľka 23: Termodynamické parametre adsorpcie medi modifikovanou pomarančovou kôrou  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Teplota 

K 

∆Gº 

kJ/mol 

∆Hº 

kJ/mol 

∆Sº 

J/mol K 

298,15 -5,97 

-23 

20,36 

308,15 -0,59 1,88 

318,15 -0,45 1,51 

Adsorpcie meďnatých iónov na povrch biosorbentu sa znižovala, pri zvyšovaní teploty 

z 25 - 45  °C. Pri použití chemicky modifikovanej pomarančovej kôry (1,0 mol/l NaOH, doba 

aktivácie 30 min) bola hodnota Gibbsovej voľnej energia ΔG° negatívna. Vzhľadom k tomu, 

že ΔG° < 0 (rozmedzie od -6 do -0,5 kJ/mol) znamená to, že proces je možný a bude sa jednať 

o samovoľný dej, čomu nasvedčuje i kladná hodnota entropie. Záporná hodnota entalpie 

ΔH° (-23 kJ/mol) naznačuje exotermický charakter adsorpcie a kladná hodnota ΔS° popisuje 

náhodnosť na rozhraní pevná látka/kvapalina pri adsorpcii medi. 
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Záver: Na základe vypočítaných termodynamických parametrov sa dá konštatovať, že 

v študovanom rozsahu teplôt (298,15 - 318,15 K) má proces exotermický charakter a bude 

prebiehať spontánne. Zvyšovanie teploty nebude mať na adsorpciu vplyv. 

Rovnovážne dáta boli získane zmenou počiatočných koncentrácií medi v rozsahu 100 - 1 000 

mg/l. Ostatné podmienky boli vybrané z najlepších výsledkov jednotlivých dielčích 

experimentov, teplota 25 ± 2 °C, zrnitosť 0,5 - 1 mm, rýchlosť miešania 150 ot./min, hodnota pH 

6,0 a navážka biosorbentu 1,000 0 g (20 mg/l), expozičná doba 20 min. Bola použitá pomarančová 

kôra aktivovaná v hydroxide sodnom s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min. 

Hodnoty maximálnej adsorpčnej kapacity qmax a ďalšie vypočítané konštanty sú uvedené 

v tabuľke 24. 

Tabuľka 24: Konštanty Langmuirovej a Freundlichovej izotermy adsorpcie medi na aktivovanú pomarančovú kôru 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Konštanty Langmuirovej izotermy Konštanty Freundlichovej izotermy 

qmax 

mg/g 

q 

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 

q 

mg/g 

Kf 

mg/g 
n R2 

4,80 4,72 0,06 0,14 0,993 4,33 4,37 3,11 0,882 

Langmuierova adsorpčná izoterma (obrázok 40) mala hodnotu korelačného koeficientu 

R2 = 0,993 a Freundlichová adsorpčná izoterma bola R2 = 0,882. Získané adsorpčné dáta sa môžu 

dobre popísať pomocou Langmuirovej adsorpčnej izotermy. Langmuierov model predpokladá, 

že príjem medi bude realizovaný na homogénnom povrchu monovrstvy a to adsorpciou bez 

akejkoľvek interakcie medzi adsorbovanými iónmi. Na základe tohoto modelu bola tiež 

vypočítaná teoretická maximálna sorpčná kapacita qmax (4,80 mg/g), ktorá sa líši minimálne 

s experimentálnou hodnotou (q = 4,72 mg/g). Základne rysy Langmuirovej izotermy boli 

vyjadrené pomocou separačného faktoru RL. Vypočítaná hodnota RL pre vstupnú koncentráciu 

medi (100 mg/l) splňuje síce podmienku 0<RL<1, ale jej hodnota (RL = 0,14) je veľmi nízka a 

blíži sa prakticky nule. Dá sa preto predpokladať, že priebeh sorpcie medi pomocou chemicky 

modifikovanej pomarančovej kôry nebude mať priaznivý priebeh. 

 

Obrázok 40: Lineárna Langmuierova izoterma adsorpcie medi pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej kôry 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 
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Z lineárnej závislosti Cf/q na Cf boli zistené konštanty linearizovanej formy adsorpčnej 

izotermy, ktoré sa používajú pre konštrukciu nelineárnej závislosti rovnovážnej adsorpčnej 

kapacity q na rovnovážnej koncentrácii medi v roztoku Cf (obrázok 41). Z obrázku je vidno, že 

obe krivky závislosti sorpčnej kapacity q na konečnej, teda rovnovážnej koncentrácií medi 

v roztoku Cf síce majú podobný tvar, ale teoretické hodnoty rovnovážnej adsorpčnej kapacity sú 

nižšie než experimentálne hodnoty. Vo vysokých koncentráciach (od 800 mg/l) su teoretické 

a namerané hodnoty adsorpčnej kapacity v dobrej zhode. 

 

Obrázok 41: Nelineárna Langmuierova izoterma adsorpcie medi pomocou chemicky modifikovanej pomarančovej 

kôry (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Záver: Pre popis adsorpcie medi na chemicky aktivovanú pomarančovú kôru bol použitý 

Langmuierov adsorpčný model. Vypočítaná maximálna adsorpčná kapacita (qmax = 4,80 mg/g) 

a experimentálna hodnota (q = 4,72 mg/g) sú v dobrej zhode. 

Vzhľadom k tomu, že bol predpoklad, že chemicky modifikovaná pomarančová kôra 

bude mať s ohľadom na jej chemické zloženie a dosiahnutým výsledkom, dobre adsorpčné 

schopnosti, bolo tiež overené, ako sa bude chovať pri opakovanom použití. V rámci 

experimentov boli použité najvhodnejšie podmienky, ktoré boli zistené v  rámci 

predchodzích štúdií. Opakovaný počet použitia biosorbentu do úplného vyčerpania adsorpčnej 

kapacity je zobrazený na obrázku 42. 
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Obrázok 42: Závislosť adsorpčnej kapacity medi na počte cyklov  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min, pH = 6) 

Záver: Chemický modifikovaná pomarančová kôra (1,0 mol/l NaOH, doba aktivácie 30 min) 

má pri procese adsorpcie medi maximálne 2 cykly použitia. 

6.2 Troudnatec pásovaný 

Sírany: Výsledky štúdie závislosti sorpčnej kapacity na veľkosti častíc Troudnatca 

pásovaného a jeho chemické modifikácie sú uvedené v tabuľke 25. Pri aktivácií biosorbentu je 

výhodnejšie použiť vyššiu koncentrácii aktivačného činidla pri kratšej dobe aktivácie 

biosorbentu, čo je dôležité najmä z prevádzkového hľadiska. Vyššia koncentrácia aktivačného 

činidla zaistí tiež rýchlejšiu modifikáciu povrchu biosorbentu. Z tohto dôvodu bola pre všetky 

zrnitostné frakcie používaná chemická modifikácia Troudnatca pásovaného 1,0 mol/l 

aktivačnom činidle (NaOH a HCl) po dobu 30 min. Pre zistenie účinnosti chemickej 

modifikácie biosorbentu boli vždy získané výsledky porovnané s chemicky nemodifikovaným 

materiálom. 
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Tabuľka 25: Najlepšie výsledky adsorpcie síranov na chemicky modifikovaný Troudnatec pásovaný pre rôzne 

zrnitostné triedy  

Aktivačne 

činidlo 

Koncentrácia akt. 

činidla 

mol/l 

Doba aktivácie 

min 

Veľkosť častíc 

mm 

Sorpčná 

kapacita q20 

mg/g 

NaOH 1,0 30 

<0,5 2,30 

0,5 – 1 3,25 

1 – 2 4,25 

HCl 1,0 30 

<0,5 5,00 

0,5 – 1 5,00 

1 – 2 3,65 

Bez aktivácie - - 

<0,5 2,20 

0,5 – 1 0,70 

1 – 2 1,40 

Štandardné podmienky: cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 

20 min; bez úpravy pH. 

Pre zistenie účinnosti aktivácie biosorbentu boli získané výsledky porovnané 

s nemodifikovaným biosorbentom. Bolo zistené, že percentuálna účinnosť odstránenia je 

o cca 70 - 80 % vyššia ako u nemodifikovaného biosorbentu. Pri aktivácii Troudnatca pásovaného 

kyselinou chlorovodíkovou bola zistená vyššia účinnosť odstránenia o cca 30 % ako pri použití 

aktivácie v hydroxide sodnom. Aktiváciou biosorbentu v kyseline chlorovodíkovej bolo 

dosiahnuté maximálne percentuálne odstránenie síranov (100%, q20 = 5,00 mg/g). Vzhľadom 

k tomu, že aktivácia 1,0 mol/l NaOH sa neosvedčila k chemickej modifikácii, aplikácia hydroxidu 

nebola pre tento biosorbent použitá. Výsledky štúdia vplyvu zrnitostnych frakcií na odstránení 

síranov pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného kyselinou chlorovodíkovou 

s koncentráciou 1,0 mol/l v rôznych časoch (10, 20, 30, 40, 50, 60, 120,  180 a 360 min) sú 

znázornené na obrázku 43. 

 

Obrázok 43: Vplyv veľkosti častíc na adsorpciu síranov pomocou aktivovaného Troudnatca pásovaného  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH) 
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Z obrázka je zrejmé, že časová závislosť síranu prebieha v dvoch fázach, počiatočnej rýchlej 

fázy (okamžitej vonkajšej povrchovej adsorpcie iónov) a v druhej fázy, ktorá je pomalšia a trvá 

kým ióny dosiahnu adsorpčnú rovnováhu. Vysoká miera adsorpcie v priebehu počiatočnej 

rýchlej fázy (20 min), je patrné v dôsledku vysokého počtu dostupných adsorpčných miest 

„čistého“ povrchu adsorbentu. Pretože sa tieto miesta postupne zaplnili síranovým iónom, 

rýchlosť adsorpcie sa znížila. Čas potrebný na dosiahnutie rovnováhy bol 60 min. 

Pri zisťovaní účinnosti veľkosti častíc bol zistený minimálny rozdiel v účinnosti odstránenia 

síranov. Pri použití najväčšej zrnitostnej frakcie (1 - 2 mm) bola v počiatočnej fázy sledovaná 

pomalšia adsorpcia. Pri nižšej zrnitostnej frakcii (0,5 - 1; <0,5 mm) mal tvar krivky takmer totožný 

priebeh. U zrnitostnej frakcii <0,5 mm však bola pri dosiahnutí rovnováhy adsorpčná kapacita 

nižšia o približne 30 - 40 %. Z tohto dôvodu bola zvolená ako najlepšia zrnitosť 0,5 - 1 mm. 

Záver: Pre ďalšie štúdium mechanizmu adsorpcie síranov pomocou chemicky aktivovaného 

Troudnatca pásovaného bola na základe získaných výsledkov zvolená chemická aktivácia 

1,0 mol/l kyselinou chlorovodíkovou, doba aktivácie 30 min a expozičný čas 20 min. V tomto 

čase bolo dosiahnuté najvyššie odstránenie 𝑆𝑂4
2− (100 %; q20 = 5,00 mg/g) z vodného roztoku 

pri daných podmienkach. 

Na základe získaných experimentálnych dát bola vypočítaná rýchlosť adsorpcie. 

K hodnoteniu rýchlosti adsorpcie sa používajú matematické kinetické modely pseudo-prvého 

rádu a pseudo-druhého rádu. Vypočítané kinetické parametre pre oba modely sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke 26. 

Tabuľka 26: Kinetické parametre adsorpcie síranov chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pseudo-prvého rádu Pseudo-druhého rádu 

qexp. 

mg/g 

q 

mg/g 

k1 

1/h 
R2 

q 

mg/g 

k2 

g/mg h 

h10 

mg/g min 
R2 

6,40 2,01 0,002 0,153 6,34 1,58 9,07 0,974 

Pri použití aktivovaného sorbentu Troudnatca pásovaného bol korelačný koeficient vyšší pri 

použití rýchlostnej rovnice pseudo-druhého rádu (R2 = 0,974) ako pri použití pseudo-prvého 

rádu (R2 = 0,153). Dá sa konštatovať, že adsorpcia sa bude riadiť rýchlostnou rovnicou pseudo-

druhého rádu. Výsledky experimentu podporujú domnienku, že na procese sorpcie sa budú 

podieľať viaceré mechanizmy adsorpcie. Celková rýchlosť adsorpcie daná rýchlostnou 

konštantou k2 je nízka (1,58 g/mg h), čo znamená, že celkový proces adsorpcie bude pomalý. 

Výpočtom počiatočnej rýchlosti sorpcie h10 v čase t→0 bolo zistené, že v prvých 10 min 

adsorpcie bolo odstránené 9,07 mg/g min. To znamená, že adsorpcia je v počiatku veľmi 

priaznivá, čo je žiadúce pre praktické využitie biosorbentu. 

Záver: Adsorpcia síranu sa bude riadiť rýchlostnou rovnicou pseudo-druhého rádu, kedy 

biosorbent dosahuje lepší korelačný faktor (R2 = 0,974) a lepšiu zhodu teoretických hodnôt 

q a experimentálnych hodnôt qexp. 

V ďalšej časti štúdia adsorpcie síranov chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným 

boli študované optimálne podmienky, ktoré majú zásadný vplyv na adsorpčný proces odstránenia 

síranov pomocou študovaného biosorbentu. Študovanými faktormi boli teplota a hodnota pH. 

Vplyv jednotlivých podmienok sa študoval len na chemicky modifikovanom biosorbente 
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a zrnitosti, ktorá podľa výsledkov kinetiky vykazovala najvyššiu adsorpčnú kapacitu. Používali sa 

vzorky Troudnatca pásovaného aktivované v kyseline chlorovodíkovej s koncentráciou 1,0 mol/l 

a dobe aktivácie 30 min, zrnitostnej frakcie 0,5 - 1 mm s dobou expozície 20 min, vstupná 

koncentrácia síranu bola 100 mg/l, koncentrácia biosorbentu 20 g/l, rýchlosť miešania 150 ot./min, 

teplota 25 ± 2 °C. 

Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na priebeh sorpcie síranov boli zvolené pre experimenty rozsahy 

hodnôt pH 2,0 - 9,0 pre expozičnú dobu 20 min podľa výsledkov štúdia kinetiky. Pre zaistenie 

konštantnej hodnoty pH, boli použité pufre podľa študovanej hodnoty pH (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 

6,0; 7,0; 8,0 a 9,0). Na obrázku 44 je graficky znázornený vplyv hodnoty pH na odstránení 

síranov použitím aktivovaného Troudnatca pásovaného. 

 

Obrázok 44: Vplyv hodnoty pH na odstránenie síranov použitím chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného 

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Adsorpcia síranov sa zvyšuje s nárastom hodnoty pH roztoku, pretože zníženie pH pod 

hodnotu 4,0, malo za následok zvýšenie počtu protónov a tým obsadenie sorpčných miest. 

Následné zvyšovanie hodnoty pH viedlo k zvyšovaniu odstránenia síranu. Pri hodnote pH 5,0 

až 6,0 došlo k 100% odstráneniu kontaminantu (q20 = 5,00 mg/g). Ďalšie zvýšenie hodnoty pH 

prinieslo zníženie adsorpcie síranu. 

Dôvodom pre dobré odstránenie síranov pri nižšej hodnote pH (pH = 4) je, že záporný náboj 

na povrchu biosorbentu je znížený v dôsledku prebytku protónov v roztoku. V dôsledku toho 

sa pH systému znižuje a počet kladne nabitých miest sa zvyšuje. Kladne nabitý povrch 

biosorbentu podporuje adsorpciu síranu v dôsledku elektrostatickej príťažlivosti. 

Záver: Adsorpčná kapacita chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného bola podľa 

predpokladu závislá na hodnote pH použitého modelového roztoku. Vzhľadom nato, že 

maximálne odstránenie síranov pri použití chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného 

bola pri hodnotách pH 5,0 až 6,0 bola pre potreby ďalšieho výskumu a zachovanie jednotných 

podmienok bola používaná hodnota pH 6,0, kedy došlo k 100% odstráneniu kontaminantu 

z roztoku. 
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Koncentrácia biosorbentu nebola študovaná s ohľadom na jednotnosť podmienok 

z dôvodu objektívneho posúdenia účinnosti oboch biosorbentov, bola zachovaná jednotná 

navážka 1,000 0 g (20 g/l) sorbentu na 50 ml roztoku. 

Pri štúdiu vplyvu teploty na proces sorpcie boli použité teploty 25; 35; 45 a 50 °C. Vplyv 

teploty na proces odstraňovania síranov z vodného prostredia chemicky aktivovaným 

Troudnatcom pásovaným HCl s koncentráciou 1,0 mol/l a veľkosťou častíc 0,5 – 1 mm pri 

20 min expozičnej dobe je graficky znázornený na obrázku 45. 

 

Obrázok 45: Vplyv teploty na proces adsorpcie pri odstraňovaní síranov  pomocou chemicky modifikovaného 

Troudnatca pásovaného (cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; 

bez úpravy pH) 

Pri použití chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného (1,0 mol/l HCl, doba 

aktivácie 30 min) dochádzalo k znižovaniu adsorpčnej kapacity z narastajúcou teplotou. Pri 

teplote 25 ± 2 °C došlo k odstráneniu 100 % (q20 = 5,00 mg/g) síranov. Pri zvyšovaní teploty 

na 35, 45 a 50 ± 2 °C došlo len k malému percentuálnemu sorpčnému poklesu na 91 % 

(q20 = 4,55 mg/g), 84 % (q20 = 4,20 mg/g) a 76 % (q20 = 3,80 mg/g) v uvedenom poradí. Zníženie 

odstránenia síranov je pravdepodobne v dôsledku poškodenia aktívnych väzobných miest na 

adsorbente, alebo zvyšujúcej sa tendencie k desorpcii síranových iónov z rozhrania do roztoku. 

Teplota je jedným z parametrov, ktoré ovplyvňujú fyzikálno-chemické správanie 

kontaminantov v prostredí. Hodnotené termodynamické parametre adsorpcie síranu, zmena 

voľnej energie ΔG°, zmena entalpie ΔH° a zmena entropie ΔS° sú uvedené nižšie v tabuľke 27. 

Tabuľka 27: Termodynamické parametre adsorpcie síranov pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca 

pásovaného (cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Teplota 

K 

∆Gº 

kJ/mol 

∆Hº 

kJ/mol 

∆Sº 

J/mol K 

298,15 -20,02 

-21 

63,93 

308,15 -4,43 14,62 

318,15 -0,92 3,93 
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Podľa výsledkov uvedených v tabuľke 27 sa môže konštatovať, že odstránenie síranov sa 

znižuje zo zvýšením teploty (z 25 °C na 45 °C), čo znamená, že sorpcia síranu bude mať 

exotermickú povahu. V celom študovanom rozsahu teplôt boli hodnoty ΔG° záporne a proces 

bude prebiehať samovoľne, čo potvrdzuje tiež kladná hodnota entropie. Kladné hodnoty zmeny 

entropie ΔS° odrážajú afinitu Troudnatca pásovaného k síranu vo vodnom roztoku a tiež 

poukazujú na niektoré štrukturálne zmeny v hubovom biosorbentu počas adsorpčného 

procesu 23, 80. S nárastom teploty adsorpcia klesá a hodnota ΔG° sa zvyšuje. Záporná hodnota 

ΔH° je negatívna a vypovedá o exotermickej povahe tejto adsorpcie. Veľkosť hodnoty ΔH° 

vypovedá o fyzikálnej adsorpcii síranu na chemicky modifikovaný Troudnatec pásovaný.  

Záver: V študovanom teplotnom intervale T = 298,15 – 318,15 K (tj. t = 25 - 45 ºC) má 

adsorpčný proces exotermický charakter. Proces adsorpcie bude prebiehať spontánne. Záporné 

hodnoty entalpie boli rovnako záporné a vypovedajú o exotermickej povahe procesu. 

Adsorpčné izotermy vyjadrujú vzťah medzi množstvom adsorbátu odstráneného z roztoku 

pri rovnováhe na jednotku hmotnosti adsorbenta pri konštantnej teplote. Rovnovážne dáta boli 

získane zmenou počiatočných koncentrácií síranu v rozsahu 100 - 1 000 mg/l. Ostatné podmienky 

boli vybrané z najlepších výsledkov jednotlivých dielčích experimentov, teplota 25 ± 2 °C, 

zrnitosť 0,5 - 1 mm, rýchlosť miešania 150 ot./min, hodnota pH 6,0 a navážka sorbentu 1,000 0 g 

(20 mg/l). Bol použitý biosorbent Troudnatec pásovaný aktivovaný v kyseline chlorovodíkovej 

s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min. Hodnoty maximálnej adsorpčnej kapacity 

qmax a ďalšie vypočítané konštanty sú uvedené v tabuľke 28. 

Tabuľka 28: Konštanty izotermických modelov adsorpcie síranov chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Konštanty Langmuirovej izotermy Konštanty Freundlichovej izotermy 

qmax 

mg/g 

q 

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 

q 

mg/g 

Kf  

mg/g 
n R2 

15,31 15,28 0,96 0,26 0,997 14,95 7,46 7,91 0,922 

Grafické vyjadrenie závislosti Cf/q na Cf je lineárne (viz obrázok 46), čo znamená, že získané 

adsorpčné dáta sa môžu dobre popísať pomocou Langmuirovej adsorpčnej izotermy. 

Langmuierov model predpokladá, že príjem síranov bude realizovaný na homogénnom povrchu 

monovrstvy a to adsorpciou bez akejkoľvek interakcie medzi adsorbovanými iónmi. Na základe 

tohoto modelu bola tiež vypočítaná teoretická maximálna adsorpčná kapacita qmax (15,31 mg/g), 

ktorá sa líši minimálne s experimentálnou hodnotou (q = 15,28 mg/g). Základne rysy 

Langmuirovej izotermy boli vyjadrené pomocou separačného faktoru RL. Vypočítaná hodnota RL 

pre vstupnú koncentráciu síranov (100 mg/l) splňuje síce podmienku 0<RL<1, ale jej hodnota 

(RL = 0,26) je nízka a dá sa predpokladať, že priebeh adsorpcie síranov pomocou chemicky 

modifikovanej Troudnatca pásovaného nebude mať taký priaznivý priebeh. Konštanta b, tiež 

definuje maximálne pokrytie povrchu sorbátu na danej ploche (nasýtenie), tj. bmax = 1 49, 155.  

Hodnota b (0,96), maximálne pokrytie povrchu, je v prípade adsorpcie na povrch Troudnatca 

pásovaného veľmi vysoká a značí, že sírany budú obsadzovať takmer všetky voľné adsorpčné 

miesta. 
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Obrázok 46: Lineárna Langmuierova izoterma sorpcie síranov chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Z lineárnej závislosti Cf/q na Cf boli zistené konštanty linearizovanej formy adsorpčnej 

izotermy, ktoré sa používajú pre konštrukciu nelineárnej závislosti rovnovážnej adsorpčnej 

kapacity q na rovnovážnej koncentrácii síranov v roztoku Cf (obrázok 47).  

 

Obrázok 47: Nelineárna Langmuierova izoterma sorpcie síranov pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca 

pásovaného (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Z obrázku 47 je patrné, že obe krivky závislosti sorpčnej kapacity q na konečnej, teda 

rovnovážnej koncentrácií síranu v roztoku Cf majú takmer rovnaký tvar. Experimentálne 

a teoretické dáta boli vo veľmi dobrej zhode, zvlášť pre vysoké koncentrácie. 

Záver: Podľa nameraných výsledkov je pre popis adsorpčných dát lepšie použiteľný 

Langmuierov adsorpčný model, ktorý vykazoval veľmi dobrý korelačný koeficient (R2 = 0,997). 
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Tiež hodnoty experimentálnych a teoretických dát boli v dobrej zhode. Adsorpcia bude teda 

prebiehať na jednu vrstvu na relatívne homogénnom povrchu. 

Vzhľadom k tomu, že bol predpoklad, že chemicky modifikovaný Troudnatec pásovaný 

bude mať s ohľadom na jeho chemické zloženie a dosiahnutým výsledkom, dobre sorpčné 

schopnosti, bolo tiež overené, ako sa bude chovať pri opakovanom použití. V rámci 

experimentov boli použité najvhodnejšie podmienky, ktoré boli zistené v  rámci 

predchodzích štúdií. Opakovaný počet použitia sorbentu do úplného vyčerpania sorpčnej 

kapacity je zobrazený na obrázku 48. 

 
Obrázok 48: Závislosť adsorpčnej kapacity síranov na počte cyklov (cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 

150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min; pH = 6,0) 

Záver: Chemický modifikovaný Troudnatec pásovaný (1,0 mol/l HCl, doba aktivácie 

30 min) je možné použiť pri procese sorpcie síranov 3×. Pri prvých dvoch použitiach 

biosorbentu, adsorpcia dosiahne maxima, 100 % (q = 5,00 mg/g) odstránenia síranu. Pri ďalšom 

použití sa adsorpčná kapacita sorbentu vyčerpáva relatívne pomaly, kým nedôjde k úplnému 

vyčerpaniu sorpčných miest. 

Mangán: Najlepšie výsledky štúdie závislosti adsorpcie mangánu na veľkosti častíc 

Troudnatca pásovaného sú uvedené v tabuľke 29. Všetky výsledky sú posudzované s ohľadom 

na najlepší výsledok adsorpčnej kapacity, expozičný čas 20 min, kedy bola zistená najlepšia 

adsorpčná kapacita (q20 = 15,00 mg/g) pri použití aktivácie v 1,0 mol/l kyseline chlorovodíkovej 

po dobu 30 min. Pre zistenie účinnosti chemickej modifikácie sorbentu boli vždy získané 

výsledky porovnané s chemicky nemodifikovaným sorbentom. V dôsledku veľmi dobrej 

schopnosti odstraňovania mangánu na chemicky aktivovaný Troudnatec pásovaný, musela byť 

zvolená vyššia vstupná koncentrácia. Namiesto koncentrácie 100 mg/l bola zvolená na základe 

experimentov vstupná koncentrácia 300 mg/l. 
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Tabuľka 29: Najlepšie výsledky adsorpcie mangánu pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného 

Aktivačne 

činidlo 

Koncentrácia akt. 

činidla 

mol/l 

Doba aktivácie 

min  

Veľkosť častíc  

mm 

Sorpčná 

kapacita q20 

mg/g 

NaOH 1,0 30 

<0,5 13,55 

0,5 – 1 12,85 

1 – 2 11,75 

HCl 1,0 30 

<0,5 13,55 

0,5 – 1 15,00 

1 – 2 12,95 

Bez aktivácie - - 

<0,5 11,25 

0,5 – 1 11,95 

1 – 2 10,85 

Štandardné podmienky: cs = 20 g/l; Ci = 300mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 

20 min; bez úpravy pH. 

Podobne ako u ostatných biosorbentov najskôr bolo potrebné vybrať vhodne aktivačné činidlo. 

K aktivácií bola zvolená kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný. Vzhľadom k tomu, že 

hydroxid sodný sa k aktivácií neosvedčil, adsorpčná kapacita bola nižšia o cca 15 % 

(q20 = 12,85 mg/g), bola k aktivácií Troudnatca pásovaného zvolená kyselina chlorovodíková 

s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min, kedy bola percentuálna adsorpčná kapacita 

100 % (q20 = 15,00 mg/g). Pri porovnaní s chemicky nemodifikovaným sorbentom bola 

adsorpčná kapacita vyššia o cca 25 % vyššia (q20 = 11,95 mg/g). Ďalším cieľom bolo zistiť aká 

bude účinnosť odstránenia pri rôznych zrnitostnych frakciách chemicky aktivovaného 

Troudnatca pásovaného pre najlepšie aktivačné činidlo (1,0 HCl, doba aktivácie 30 min) 

v rôznych expozičných časoch (10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 a 180 min). Získané výsledky sú 

graficky znázornené na obrázku 49. 

 

Obrázok 49: Vplyv veľkosti častíc na adsorpciu mangánu pomocou aktivovaného Troudnatca pásovaného  

(cs = 20 g/l; Ci = 300mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH) 
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Adsorpcia mangánu pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného spočíva 

v rýchlej adsorpcie kovu počas prvých 20 min po kontakte. Tento rýchly krok je spôsobený 

hojnou dostupnosťou aktívnych miest na biosorbente a s postupným obsadením týchto miest sa 

adsorpcia stáva pomalšia a nedochádza k ´dalšej adsorpcii.  K ustaveniu rovnováhy došlo po 

60 min Pri posudzovaniu vplyvu zrnitostnej triedy na proces adsorpcie boli skúmané tri zrnitostné 

triedy. Pri najväčšej zrnitostnej frakcii 1 - 2 mm bolo maximálne percentuálne odstránenie 80 % 

(q20 = 12,95 mg/g). Použitím najmenšej zrnitostnej frakcie, <0,5 mm, sa dosiahlo maximálneho 

percentuálneho odstránenia 90 % (q20 = 13,55 mg/g). Pri zrnitostnej frakcii 0,5 - 1 mm došlo 

k najvyššiemu percentuálnemu odstráneniu mangánu (100 %, q20 = 15,00 mg/g). 

Záver: Pre ďalšie štúdium adsorpcie mangánu na povrchu Troudnatca pásovaného aktivovaného 

1,0 mol/l HCl s dobou aktivácie 30 min, bola na základe získaných výsledkov zvolená veľkosť 

častíc sorbentu 0,5 - 1 mm s dobou expozície 20 min, kedy bola účinnosť odstránenia 100 % pri 

vstupnej koncentrácii 300 mg/l mangánu. 

Na základe získaných experimentálnych dát sa ďalej vypočítala rýchlosť adsorpcie. Pre 

posúdenie rýchlostného mechanizmus adsorpčného procesu boli použité dva kinetické modely: 

pseudo-prvého a pseudo-druhého rádu. Vypočítané parametre pre oba rýchlostné modely sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke 30. 

Tabuľka 30: Kinetické parametre adsorpcie mangánu použitím chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného 

(cs = 20 g/l; Ci = 300mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pseudo-prvého rádu Pseudo-druhého rádu 

qexp. 

mg/g 

q 

mg/g 

k1 

1/h 
R2 

q 

mg/g 

k2 

g/mg h 

h10 

mg/g min 
R2 

13,60 1,83 0,0003 0,093 13,53 0,019 12,80 0,989 

Rovnica pseudo-druhého rádu vykazovala omnoho vyšší korelačný koeficient (R2 = 0,989) 

ako rovnica pseudo-prvého rádu (R2 = 0,093). Okrem toho v prípade pseudo-druhého rádu 

vypočítané hodnoty q boli vo veľmi dobrej zhode s experimentálnymi dátami. Na procese 

adsorpcie sa budú podieľať viaceré mechanizmy (chemisorpcia i fyzikálna adsorpcia). Celková 

rýchlosť adsorpcie daná rýchlostnou konštantou k2 je omnoho nižšia (0,019 g/mg h) ako 

počiatočná rýchlosť adsorpcie h10 v čase t→0, kedy bolo zistené, že v prvých 10 min adsorpcie 

bolo odstránené 12,80 mg/g min. To znamená, že adsorpcia je v počiatku veľmi priaznivá, čo 

je žiadúce pre praktické využitie biosorbentu a proces odstánenia mangánu bude pomalší.  

V ďalšej časti štúdia adsorpcie mangánu sa zisťovali najlepšie podmienky, ktoré majú zásadný 

vplyv na proces odstránenia, aby sa zaistili najvhodnejšie podmienky pre celý priebeh adsorpcie. 

Študovanými faktormi boli teplota a hodnota pH. Vplyv jednotlivých podmienok sa študoval len 

na biosorbente s chemickou aktiváciou v kyseline chlorovodíkovej s koncentráciou 1,0 mol/l 

a dobe aktivácie 30 min, zrnitosťou 0,5 - 1 mm, ktoré podľa výsledkov kinetiky vykazovali 

najvyššiu adsorpčnú kapacitu, vstupná koncentrácia mangánu bola 300 mg/l, koncentrácia 

biosorbentu 20 g/l, rýchlosť miešania 150 ot./min, teplota 25 ± 2 °C; doba expozície 20 min. 

Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na priebeh adsorpcie mangánu boli zvolené pre experimenty 

rozsahy hodnôt pH 4,0 - 9,0. Pre zaistenie konštantnej hodnoty pH, boli použité pufre podľa 

študovanej hodnoty pH (4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 a 9,0). Na obrázku 50 je graficky znázornený 

vplyv hodnoty pH na adsorpčný mechanizmus mangánu. 
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Obrázok 50: Vplyv hodnoty pH na odstránenie mangánu pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného 

(cs = 20 g/l; Ci = 300mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Pri zvýšení hodnoty pH zo 4,0 na 6,0, došlo k zvýšeniu percentuálného odstránenia zo 43 % 

(q20 = 6,40 mg/g) na 100 % (q20 = 15,00 mg/g). Pri nižšej hodnote pH (pH <4,0), dochádzalo 

k nižšej adsorpčnej kapacite z rovnakých dôvodov ako v prípade pomarančovej kôry. Pri 

hodnote pH nad 7,0 dochádza už k vyzrážaniu mangánu a teda k nežiaducemu procesu pri 

použití adsorpcie. 

Záver: Hodnota pH významne ovplyvnila priebeh odstránenia mangánu chemicky 

modifikovaným Troudnatcom pásovaným. Pre ďalšie experimenty (štúdium rovnovážneho 

mechanizmu) bola preto zvolená pre modelový roztok hodnota pH = 6,0. 

Koncentrácia biosorbentu nebola študovaná s ohľadom na jednotnosť podmienok 

z dôvodu objektívneho posúdenia účinnosti oboch biosorbentov, bola zachovaná jednotná 

navážka 1,000 0 g suchého biosorbentu na 50 ml roztoku (cs = 20 g/l). 

Pri štúdiu vplyvu teploty na odstraňovanie mangánu boli použité teploty 25; 35; 45 a 50 °C. 

Bol použitý chemicky aktivovaný Troudnatec pásovaný HCl s koncentráciou 1,0 mol/l 

a veľkosťou častíc 0,5 - 1 mm pri 20 min expozičnej dobe je graficky znázornený na obrázku 51. 
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Obrázok 51: Vplyv teploty na proces adsorpcie pri odstraňovaní mangánu pomocou chemicky modifikovaného 

Troudnatca pásovaného (cs = 20 g/l; Ci = 300mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; 

bez úpravy pH) 

Pri použití chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného (1,0 mol/l HCl, doba aktivácie 

30 min) bolo zistené, že dochádza k znižovaniu adsorpčnej kapacity z narastajúcou teplotou. 

Zníženie odstránenia mangánu je pravdepodobne v dôsledku poškodenia aktívnych väzobných 

miest na adsorbente, alebo zvyšujúcej sa tendencie k desorpcii iónov z rozhrania do roztoku. 

Vypočítané termodynamické parametre mangánu na chemicky modifikovaný biosorbent sú 

uvedené v tabuľke 31. 

Tabuľka 31: Termodynamické parametre adsorpcie mangánu pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca 

pásovaného (cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Teplota 

K 

∆Gº 

kJ/mol 

∆Hº 

kJ/mol 

∆Sº 

J/mol K 

298,15 -8,43 

-22 

28,72 

308,15 -3,49 11,02 

318,15 -0,57 1,82 

Záporné hodnoty ΔG° v celom rozsahu študovaných teplôt vypovedajú o samovoľnom 

priebehu procesu adsorpcie. Pokles hodnôt ΔG° (od -8 do -0,5 kJ/mol) s rastúcou teplotou 

indikuje spontánnosť procesu pri nižších teplotách. Exotermický charakter bol potvrdený aj 

negatívnymi hodnotami zmeny entalpie ΔH° (-22 kJ/mol). Pozitívna hodnota ΔS° naznačuje, 

že organizácia adsorbátu na pevnom rozhraní sa stáva viac náhodná.  

Záver: Namerané záporne hodnoty voľnej Gibbsovej energie v študovanom teplotnom rozsahu 

T = 298,15 - 318,15 K (tj. t = 25 - 45 ºC) vypovedajú o spontánne prebiehajúcom procese. Záporné 

hodnoty entalpie boli rovnako záporne a vypovedajú o exotermickej povahe procesu. Kladné 

hodnoty entalpie znamenajú zvýšenú náhodnosť počas procesu adsorpcie na pevnom rozhraní. 

Rovnovážne dáta boli získane zmenou počiatočných koncentrácií mangánu v  rozsahu 

100 - 1 000 mg/l. Ostatné podmienky boli vybrané z najlepších výsledkov jednotlivých dielčích 

experimentov, teplota 25 ± 2 °C, zrnitosť 0,5 - 1 mm, rýchlosť miešania 150 ot./min, hodnota 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

25 30 35 40 45 50

q
2
0

(%
)

t (°C)



Dalibor Surovka: Aplikácia nízkonákladových sorbentov pre odstránenie síranov a vybraných 

kovov z vodnej matrice 

 

90 

 

pH 6,0 a navážka biosorbentu 1,000 0 g (20 mg/l). Bol použitý Troudnatec pásovaný aktivovaný 

v kyseline chlorovodíkovej s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min Hodnoty 

maximálnej adsorpčnej kapacity qmax a ďalšie vypočítané konštanty oboch izotermických 

modelov sú uvedené v tabuľke 32. 

Tabuľka 32: Konštanty izotermických modelov adsorpcie mangánu pomocou chemicky aktivovaného Troudnatca 

pásovaného (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Konštanty Langmuirovej izotermy Konštanty Freundlichovej izotermy 

qmax 

mg/g 

q 

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 

q 

mg/g 

Kf 

mg/g 
n R2 

13,76 13,51 0,12 0,02 0,998 12,76 8,19 9,40 0,599 

Grafické vyjadrenie závislosti Cf/q na Cf je lineárna (obrázok 52), čo znamená, že získané 

adsorpčné dáta je možné dobre popísať pomocou Langmuirovej adsorpčnej izotermy. Na 

základe tohoto modelu bola tak isto vypočítaná teoretická maximálna adsorpčná kapacita qmax 

(13,76 mg/g), ktorá sa takmer zhodovala s experimentálnou hodnotou (q = 13,51 mg/g). 

Základné rysy Langmuirovej izotermy boli vyjadrené pomocou separačného faktoru RL. 

Vypočítaná hodnota RL síce spĺňa podmienku 0<RL<1, ale jeho hodnota (RL = 0,02) je veľmi 

nízka a blíži sa prakticky nule. Dá sa preto predpokladať, že priebeh už nebude mať tak 

priaznivý priebeh. 

 

Obrázok 52: Lineárna Langmuierova izoterma adsorpcie mangánu pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca 

pásovaného (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Z lineárnej závislosti Cf/q na Cf boli zistené konštanty linearizovanej formy adsorpčnej 

izotermy, ktoré sa používajú pre konštrukciu nelineárnej závislosti rovnovážnej adsorpčnej 

kapacity q na rovnovážnej koncentrácii mangánu v roztoku Cf  (obrázok 53).  
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Obrázok 53: Nelineárna Langmuierova izoterma adsorpcie mangánu chemicky modifikovaným Troudnatcom 

pásovaným (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Experimentálne a teoretické dáta boli vo veľmi dobrej zhode predovšetkým s narastajúcou 

koncentráciou roztoku mangánu. Pri nižších koncentráciach bola experimentálna krivka vyššia, 

čo je pravdepodobne spôsobené lepšou a rýchlejšom sorpciou na chemicky modifikovaný 

Troudnatec pásovaný. 

Záver: Pre vyhodnotenie adsorpčných dát je vhodnejšie použiť Langmuierov adsorpčný 

model. Hodnoty experimentálnych a teoretických dát boli v dobrej zhode. Adsorpcia bude teda 

prebiehať na jednu vrstvu na relatívne homogénnom povrchu.  

Vzhľadom k tomu, že bol predpoklad, že chemicky modifikovaný Troudnatec pásovaný 

bude mať s ohľadom na jej chemické zloženie a dosiahnutým výsledkom, dobre adsorpčné 

schopnosti, bolo tiež overené, ako sa bude chovať pri opakovanom použití (obrázok 54). 

V rámci experimentov boli použité najvhodnejšie podmienky, ktoré boli zistené v rámci 

predchodzích štúdiách. 
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Obrázok 54: Závislosť sorpčnej kapacity mangánu na počte cyklov (cs = 20 g/l; Ci = 300 mg/l; rýchlosť miešania 

150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Záver: Pri použití chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného je pri prvých dvoch 

opakovaniach sorpcie dosiahnutého takmer 100% odstránenia mangánu, avšak pri ďalšom 

použití dochádza k postupnému vyčerpaniu sorbentu. Z tohto dôvodu je počet použiteľnosti 

sorbentu 2×. 

Železo: Štúdie závislosti adsorpčnej kapacity na veľkosti častíc chemicky modifikovaného 

Troudnatca pásovaného sú uvedené v tabuľke 33. Uvedené výsledky sú posudzované 

s ohľadom na najlepší výsledok adsorpčnej kapacity, expozičný čas 20 min, kedy bola zistená 

najlepšia adsorpčná kapacita (q20 = 4,850 mg/g) pri použití aktivácie v 1,0 mol/l HCl po dobu 

30 min. Pre overenie účinnosti chemickej modifikácie sorbentu boli vždy získané výsledky 

porovnané so surovým biosorbentom. V dôsledku dobrej schopnosti odstraňovania železa na 

chemicky modifikovaný Troudnatec pásovaný musela byť zvolená vyššia vstupná koncentrácia 

železa. Namiesto koncentrácie 100 mg/l bola zvolená na základe skúšok vstupná koncentrácia 

200 mg/l železa. 
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Tabuľka 33: Najlepšie výsledky adsorpcie železa na chemicky modifikovaný Troudnatec pásovaný pre rôzne zrnitostné 

triedy 

Aktivačne 

činidlo 

Koncentrácia akt. 

činidla 

mol/l 

Doba aktivácie 

min  

Veľkosť častíc  

mm 

Sorpčná 

kapacita q20 

mg/g 

NaOH 1,0 30 

<0,5 2,35 

0,5 – 1 2,35 

1 – 2 1,85 

HCl 1,0 30 

<0,5 3,70 

0,5 – 1 4,85 

1 – 2 2,35 

Bez aktivácie - - 

<0,5 1,75 

0,5 – 1 1,50 

1 – 2 1,55 

Štandardné podmienky: cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 

20 min; bez úpravy pH. 

Pri skúmaní účinnosti aktivácie biosorbentu bola použitá kyselina chlorovodíková 

s koncentráciou 1,0 mol/l a hydroxid sodný s rovnakou koncentráciou. Zistilo sa, že najlepšiu 

sorpčnú kapacitu q20 = 4,85 mg/g (49 %) vykazoval Troudnatec pásovaný aktivovaný 

v 1,0 mol/l kyseline chlorovodíkovej s dobou aktivácie 30 min. Výsledky štúdia vplyvu 

zrnitostnych frakcií na odstránení železa pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca 

pásovaného aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou s koncentráciou 1,0 mol/l v rôznych 

časoch (10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 a 180 min) sú graficky znázornené na obrázku 55. 

 

Obrázok 55: Vplyv veľkosti častíc chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného (cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/g; 

rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH) 

Ako je zrejmé z obrázku, pri použití chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného do 

20 min adsorpcia prebieha veľmi rýchlo. Následne dochádza k malému poklesu adsorpcie iónov 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

q
(m

g
/g

)

t (min)

<0,5 mm 0,5-1 mm 1-2 mm

4,85



Dalibor Surovka: Aplikácia nízkonákladových sorbentov pre odstránenie síranov a vybraných 

kovov z vodnej matrice 

 

94 

 

z roztoku a ďalej k postupnému zvyšovaniu adsorpcie až po ustaveniu rovnováhy systému pri 

60 min. Zistilo sa, že najlepšia doba expozície bola 20 min, kedy došlo k maximalnému 

percentuálnému odstraneniu 49 % (q20 = 4,85 mg/g). 

Pri štúdiu vplyvu veľkosti častíc biosorbenta na priebeh adsorpcie bolo zistené, že pri najvyššej 

zrnitostnej frakcii (1 - 2 mm) došlo k najnižšej adsorpcii, čo je spôsobené pravdepodobne malým 

merným povrchom biosorbentu. Pri najnižšej zrnitostnej frakcii (<0,5 mm) došlo k maximalnému 

percentuálnému odstraneniu 35 % (q20 = 3,70 mg/g). Pri zrnitostnej triede 0,5 - 1 mm bolo 

dosiahnutej k maximalnému percentuálnému odstraneniu 49 % (q20  = 4,85 mg/g). 

Záver: Pre ďalšie štúdium adsorpcie železa použitím Troudnatca pásovaného bola na základe 

získaných výsledkov zvolená veľkosť častíc biosorbentu 0,5 - 1 mm, ktorý bol aktivovaný 1,0 mol/l 

HCl s dobou aktivácie 30 min, doba adsorpcie 20 min, kedy bola percentuálna účinnosť 

odstránenia 51 % pri vstupnej koncentrácii 200 mg/l. 

Na základe získaných experimentálnych dát sa vypočítala rýchlosť adsorpcie. K hodnoteniu 

rýchlosti adsorpcie sa používajú matematické kinetické modely pseudo-prvého rádu a pseudo-

druhého rádu. Vypočítané kinetické parametre pre oba použité matematické modely sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke 34. 

Tabuľka 34: Kinetické parametre sorpcie železa chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným ( cs = 20 g/l; 

Ci = 200 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 30 min; bez úpravy pH) 

Pseudo-prvého rádu Pseudo-druhého rádu 

qexp. 

mg/g 

q 

mg/g 

k1 

1/h 
R2 

q 

mg/g 

k2 

g/mg h 

h10 

mg/g min 
R2 

4,70 1,01 0,0009 0,049 4,71 1,58 4,22 0,978 

Korelačný koeficient pre model pseudo-druhého rádu pre adsorpciu železa na chemicky 

modifikovaný Troudnatec pásovaný bol vyšší pri použití rýchlostnej rovnice druhého rádu 

(R2 = 0,978) ako použitím pseudo-prvého rádu (R2 = 0,049). Nameraná hodnota q pseudo-

druhého rádu je v dobrej zhode s experimentálnou hodnotou a na mechanizme adsorpcie sa 

bude podieľať pravdepodobne chemisorpcia i fyzikálna adsorpcia. Celková rýchlosť adsorpcie 

daná rýchlostnou konštantou k2 je nízka (1,58 g/mg h) čo naznačuje pomalú rýchlosť adsorpcie. 

Výpočtom počiatočnej rýchlosti adsorpcie h10 v čase t→0 bolo zistené, že v prvých 10 min 

adsorpcie bolo odstránené 4,22 mg/g min. To znamená, že adsorpcia je v počiatku veľmi 

priaznivá, čo je žiadúce pre praktické využitie biosorbentu.  

Záver: Adsorpcia železa sa bude riadiť rýchlostnou rovnicou pseudo-druhého rádu, kedy 

biosorbent dosiahol lepších korelačných faktoroch (R2 = 0,978) a lepšej zhody teoretických 

a experimentálnych hodnôt. 

Ďalej boli študované optimálne podmienky, teplota a hodnota pH, ktoré môžu ovplyvniť 

proces adsorpcie. Vplyv jednotlivých podmienok bol študovaný len na vzorke biosorbentu 

s chemickou úpravou a zrnitosťou, ktoré podľa výsledkov kinetiky vykazovali najvyššiu 

adsorpčnú kapacitu. Používali sa vzorky Troudnatca pásovaného aktivovaného v HCl 

s koncentráciou 1,0 mol/l a dobe aktivácie 30 min, zrnitosti 0,5 - 1 mm s dobou expozície 20 min, 

vstupná koncentrácia železa bola 200 mg/l; koncentrácia biosorbentu 20 g/l; rýchlosť miešania 

150 ot./min, teplota 25 ± 2 °C. 
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Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na priebeh adsorpcie železa boli zvolené pre experimenty rozsahy 

hodnôt pH 4,0 - 9,0. Pre zaistenie konštantnej hodnoty pH, boli použité pufre podľa študovanej 

hodnoty pH (4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 a 9,0). Na obrázku 56 je graficky znázornený vplyv hodnoty 

pH na odstránení železa použitím chemicky aktivovaného Troudnatca pásovaného. 

 

Obrázok 56: Vplyv hodnoty pH na odstránenie železa pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného              

(cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Slabá adsorpčná kapacita pri nízkych hodnotách pH môže byť z dôvodu vysokej 

koncentrácie a vysokej mobility H3O
+ iónov. Vodíkové ióny sa prednostne adsorbujú skôr ako 

kovové ióny. Pri vyšších hodnotách pH, je v prostredí nižší počet H3O
+ a väčší počet ligandov 

s negatívami nábojmi, čo má za následok väčšiu kovovú adsorpciu. Slabo kyslé karboxylové 

skupiny sú považované za hlavné ligandy, ktoré sa podieľajú na adsorpcii kovu na Troudnatec 

pásovaný. Vzhľadom k tomu, že sa karboxylové skupiny deprotonujú pri hodnote pH nad 5,0 

a to vedie k vzniku viac negatívnych väzobných miest. V dôsledku toho a tiež použitím 

aktivačného činidla, ktoré modifikuje funkčné skupiny, je posilená príťažlivosť kladne nabitých 

iónov železa. Adsorpcia železa rástla s hodnotou pH a k najväčšiemu odstráneniu došlo pri pH 

6,0 (86 %; q20 =  8,60 mg/g). Zníženie adsorpcie pri vyšších hodnotách pH (7,0) je spôsobené 

tvorbou nerozpustných hydroxylovaných komplexov kovových iónov. 

Záver: Bolo zistené, že pokiaľ dôjde k úprave hodnoty pH na 6,0, dôjde k zlepšeniu 

adsorpčného procesu o cca 70 % oproti hodnote pH = 4,0. Pre potreby ďalšieho výskumu 

adsorpčných izoteriem bola používaná hodnota pH = 6,0, pri ktorej došlo k maximálnemu 

odstráneniu železa z roztoku. 

Koncentrácia biosorbentu nebola študovaná s ohľadom na jednotnosť podmienok 

z dôvodu objektívneho posúdenia účinnosti oboch biosorbentov, bola zachovaná jednotná 

navážka 1,000 0 g (20 g/l) biosorbentu na 50 ml roztoku. 

Pri štúdiu vplyvu teploty na proces adsorpcie boli použité teploty 25; 35; 45 a 50 °C. 

Vplyv teploty na proces odstraňovania železa z vodného prostredia chemicky aktivovaným 

Troudnatcom pásovaným s aktiváciou v HCl a koncentráciou 1,0 mol/l, veľkosťou častíc 

0,5 - 1 mm pri 20 min expozičnej dobe je graficky znázornený na obrázku 57. 
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Obrázok 57: Závislosť teploty na proces adsorpcie pri odstraňovaní železa  chemicky modifikovaným Troudnatcom 

pásovaným (cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pri štúdiu teploty na proces adsorpcie železa bolo zistené, že s nárastom teploty dochádza 

k poklesu adsorpčnej kapacity. Pri teplote 25 ± 2 °C došlo k maximálnemu percentuálnému 

odstráneniu 52 % (q20 = 5,20 mg/g) železa. Pri zvyšovaní teploty na 50 ± 2 °C došlo k poklesu 

adsorpčnej kapacity. Zníženie odstránenia kovu je pravdepodobne v dôsledku poškodenia 

povrchu adsorbentu, alebo dochádzalo k desorpcii iónov. 

Termodynamické parametre ΔG°, ΔH° a ΔS° adsorpcie železa na chemicky 

modifikovaný Troudnatec pásovaný boli získané z grafu vytvoreného ln (q) vs. 1/T. Vypočítané 

konštanty a výsledky sú uvedené v tabuľke 35. 

Tabuľka 35: Termodynamické parametre adsorpcie železa chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným  

(cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 30 min; bez úpravy pH) 

Teplota 

K 

∆Gº 

kJ/mol 

∆Hº 

kJ/mol 

∆Sº 

J/mol K 

298,15 -3,08 

-10 

10,18 

308,15 -1,77 5,65 

318,15 -0,35 1,20 

Negatívna hodnota ΔG° znamená, že proces odstraňovania železa bude prebiehať spontánne. 

Hodnota ΔG° (rozmedzie od -3 do -0,3 kJ/mol) sa zvyšuje s nárastom teploty, čo znamená, že 

spontánny charakter adsorpcie je nepriamo úmerný teplote, čo potvrdzuje tiež kladná hodnota 

entropie ΔS°. Kladné hodnoty ΔS° vypovedajú o zvýšenej náhodnosti na pevnom rozhraní 

počas procesu adsorpcie. Molekuly adsorbované z vody, ktoré sú priťahované adsorbátom, 

získavajú viac translačnej energie, čo im umožňuje náhodný výskyt v systéme. Zníženie 

adsorpcie pri vyšších teplotách môže byť pripísané k deštrukcii veľkosti povrchu pórov 

adsorbentu. Negatívna hodnota entalpie ΔH° (-9,6 kJ/mol) znamená, že tento proces je 

exotermický a tiež vykazuje vysokú pravdepodobnosť, že proces bude prebiehať fyzikálnou 

adsorpciou. Vypočítaná hodnota tiež znamená, že tento proces je reverzibilný. 
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Záver: Proces adsorpcie bude prebiehať spontánne. Záporné hodnoty entalpie vypovedajú 

o exotermickej povahe procesu. Kladné hodnoty entropie znamenajú zvýšenú náhodnosť počas 

procesu adsorpcie na pevnom rozhraní. 

V rámci štúdia adsorpčných izoteriem boli rovnovážne dáta získane zmenou počiatočných 

koncentrácií železa v rozsahu 100 - 1 000 mg/l. Ostatné podmienky boli vybrané z najlepších 

výsledkov jednotlivých dielčích experimentov, teplota 25 ± 2 °C, zrnitostná frakcia 0,5 - 1 mm, 

rýchlosť miešania 150 ot./min, hodnota pH 6,0 a navážka sorbentu 1,000 0 g (20 g/l). Bol použitý 

Troudnatec pásovaný aktivovaný v kyseline chlorovodíkovej s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou 

aktivácie 30 min. Namerané konštanty izotermických modelov sú uvedené v tabuľke 36. 

Tabuľka 36: Konštanty izotermických modelov adsorpcie železa chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH 6,0) 

Konštanty Langmuirovej izotermy Konštanty Freundlichovej izotermy 

qmax 

mg/g 

q 

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 q (mg/g) 

Kf  

(mg/g) 
n R2 

7,89 7,78 0,09 0,02 0,999 6,84 3,63 7,47 0,881 

Obrázok 58 popisuje priebeh závislosti Cf vs. Cf/q lineárnej Langmuirovej adsorpčnej 

izotermy.  

 

Obrázok 58: Lineárna Langmuierova izoterma sorpcie železa chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným  

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Namerané a vypočítané hodnoty poskytujú dostatočnú koreláciu rovnovážnych dát. Hodnota 

korelácie Langmuierového adsorpčného modelu je R2 = 0,999 a hodnota korelácie 

Freundlichovho adsorpčného modelu je R2 = 0,881. Získané adsorpčné dáta sa môžu dobre 

popísať pomocou Langmuirovej adsorpčnej izotermy. Langmuierov model predpokladá, že 

príjem železa bude realizovaný na homogénnom povrchu monovrstvy a to adsorpciou bez 

akejkoľvek interakcie medzi adsorbovanými iónmi. Na základe tohoto modelu bola tiež 

vypočítaná teoretická maximálna adsorpčná kapacita q (7,78 mg/g), ktorá sa líši minimálne 

s experimentálnou hodnotou (qmax = 7,89 mg/g). Základne rysy Langmuirovej izotermy boli 

vyjadrené pomocou separačného faktoru RL. Vypočítaná hodnota RL pre vstupnú koncentráciu 
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železa (200 mg/l) splňuje síce podmienku 0<RL<1, ale jej hodnota (RL = 0,02) je veľmi nízka 

a blíži sa prakticky nule. Dá sa preto predpokladať, že priebeh adsorpcie železa pomocou 

chemicky modifikovanej pomarančovej kôry už nebude mať taký priaznivý priebeh. 

Hodnota b odráža afinitu adsorbátu k biosorbentu. Jej hodnota je 0,09 l/mg a odráža preto nízku 

afinitu adsorbentu k železu. 

Z lineárnej závislosti Cf/q na Cf boli zistené konštanty linearizovanej formy adsorpčnej 

izotermy, ktoré sa používajú pre konštrukciu nelineárnej závislosti rovnovážnej adsorpčnej 

kapacity q na rovnovážnej koncentrácii železa v roztoku Cf (obrázok 59). Z obrázku je patrné, 

že obe krivky závislosti adsorpčnej kapacity q na konečnej, teda rovnovážnej koncentrácií železa 

v roztoku Cf  majú takmer rovnaký tvar vo vyšších koncentráciach (nad 300 mg/l), ale 

v koncentráciach do 300 mg/l sú experimentálne dáta oveľa vyššie ako teoretické. To je 

pravdepodobne v dôsledku veľmi dobrej schopnosti adsorpcie v počiatočných koncentráciach, čo 

potvrdzuje tiež nameraná hodnota h10. 

 

Obrázok 59: Nelineárna Langmuierova izoterma sorpcie železa chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH 6,0) 

Záver: Z hodnôt korelácie R2 vyplýva, že pre sorpciu je vhodnejšie použiť Langmuierov 

adsorpčný model, vďaka nameraným vysokým korelačným faktorom (R2 = 0,999). 

Vzhľadom k tomu, že bolo predpokladané, že chemicky modifikovaný Troudnatec 

pásovaný bude mať s ohľadom na jej chemické zloženie a nameraným výsledkom, dobrej 

adsorpčnej schopnosti, bolo tiež overené, ako sa bude chovať pri opakovanom použití. 

V rámci experimentov boli použité najvhodnejšie podmienky, ktoré boli zistené v  rámci 

predchádzajúcich štúdií. Závislosť adsorpčnej kapacity železa v závislosti na počte 

opakovaní sorpčného experimentu je graficky znázornený na obrázku 60. 
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Obrázok 60: Závislosť adsorpčnej kapacity  železa chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným  

(cs = 20 g/l; Ci = 200 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Ako je zrejme z grafu pri použití chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného je pri 

prvej adsorpcii dosiahnutého 100% odstránenia železa. Pri ďalšom opakovaní použitia 

biosorbentu dôjde k rýchlemu vyčerpaniu sorpčnej kapacity. Pri treťom použití už dôjde 

k úplnému nasýteniu sorbentu. 

Záver: Za daných podmienok je biosorbent možné použiť pri adsorpcii železa 1×. 

Meď: Výsledky štúdie závislosti adsorpčnej kapacity na veľkosti častíc Troudnatca 

pásovaného sú uvedené v tabuľke 37. Uvedené výsledky sú posudzované s ohľadom na najlepší 

výsledok adsorpčnej kapacity, expozičný čas 20 min, kedy bola zistená najlepšia sorpčná 

kapacita (q20 = 4,25 mg/g) pri použití aktivácie v 1,0 mol/l HCl po dobu 30 min. Pre zistenie 

účinnosti chemickej modifikácie biosorbentu boli vždy získané výsledky porovnané s chemicky 

nemodifikovaným materiálom. Vzhľadom k tomu, že pri procese adsorpcie medi bola nameraná 

zostatková koncentrácia kontaminantu Cf v roztoku pri použití vstupnej koncentrácie 

Ci = 100 mg/l, bola pre všetky študované podmienky používaná práve táto koncentrácia. 

Pri skúmaní účinnosti aktivácie bola skúšaná aktivácia v 1,0 mol/l kyseline chlorovodíkovej, pri 

ktorej došlo k maximálnému percentuálnému odstráneniu  91 % (q20 = 4,30 mg/g) na rozdiel od 

aktivácie v 1 mol/l hydroxide sodnom, pri ktorom došlo k percentuálnemu odstráneniu 69 % 

(q20 = 3,45 mg/g) medi. V rámci získaných výsledkov bola vyhodnotená ako najlepšia aktivácia, 

aktivácia 1,0 mol/l kyselinou chlorovodíkovou. 
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Tabuľka 37: Najlepšie výsledky adsorpcie medi chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným 

Aktivačne 

činidlo 

Koncentrácia akt. 

činidla 

mol/l 

Doba aktivácie 

min  

Veľkosť častíc  

mm 

Sorpčná 

kapacita q20 

mg/g 

NaOH 1,0 30 

<0,5 3,75 

0,5 – 1 3,95 

1 – 2 3,60 

HCl 1,0 30 

<0,5 4,10 

0,5 – 1 4,30 

1 – 2 3,95 

Bez aktivácie - - 

<0,5 2,95 

0,5 – 1 3,15 

1 – 2 2,80 

Štandardné podmienky: cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 

20 min; bez úpravy pH. 

Výsledky štúdia vplyvu zrnitostnych frakcií na odstránení medi pomocou chemicky 

modifikovaného Troudnatca pásovaného kyselinou chlorovodíkovou s koncentráciou 1,0 mol/l 

v rôznych časoch (10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 a 180 min) sú znázornené na obrázku 61. 

 

Obrázok 61: Vplyv veľkosti častíc na adsorpciu medi pomocou modifikovaného Troudnatca pásovaného  

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH) 

Adsorpcia sa vyskytuje v dvoch krokoch ako v predošlých adsorpciách. Prvý krok spočíva 

v rýchlej adsorpcii kovu počas prvých 20 min po kontakte, ktorý je nasledovaný odstránením 

kovu, ktorá trvá dlhšiu dobu, kým sa nedosiahne rovnováha.  K ustaveniu rovnováhy došlo po 

60 min. 
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Pri porovnávaní vplyvu veľkosti častíc adsorbentu na proces adsorpcie boli skúmané tri 

zrnitostné triedy. Pri najväčšej zrnitostnej frakcii 1 - 2 mm bola sorpčná kapacita q20 = 3,95 mg/g 

(79 %). Použitím najmenšej zrnitostnej frakcie, <0,5 mm, sa dosiahlo sorpčnej kapacity 

q20 = 4,10 mg/g (86 %). Pri zrnitostnej triede 0,5 - 1 mm bola sorpčná kapacita q20 = 4,30 mg/g 

(91 %). 

Záver: Pre ďalšie štúdium adsorpcie medi chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným 

bola na základe získaných výsledkov zvolená veľkosť častíc sorbentu 0,5 - 1 mm, ktorá bola 

aktivovaná v HCl s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou aktivácie 30 min, dobou expozície 20 min, 

kedy bola zistená maximálna percentuálna účinnosť odstránenia 91 % medi. 

Na základe získaných experimentálnych kinetických dát sa určovala rýchlosť adsorpcie. 

K hodnoteniu rýchlosti adsorpcie sa používajú matematické kinetické modely pseudo-prvého 

a pseudo-druhého rádu. Vypočítané kinetické parametre pre oba modely sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke 38. 

Tabuľka 38: Kinetické parametre adsorpcie medi chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným (cs = 20 g/l;  

Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Pseudo-prvého rádu Pseudo-druhého rádu 

qexp. 

mg/g 

q 

mg/g 

k1 

1/h 
R2 

q 

mg/g 

k2 

g/mg h 

h10 

mg/g min 
R2 

4,40 1,45 0,003 0,840 4,32 1,39 3,54 0,995 

Rovnica pseudo-druhého rádu vykazovala omnoho vyšší korelačný koeficient (R2 = 0,995) 

ako rovnice pseudo-prvého rádu (R2 = 0,840).  Namerané a vypočítané hodnoty sú preto dobre 

reprezentované pseudo-druhým rádom. Na základe tejto skutočnosti je možné predpokladať, že 

proces adsorpcie sa nebude riadiť výhradne jedným mechanizmom, ale bude sa na odstranení 

medi podielať pravdepodobne chemisorpcia i fyzikálna adsorpcia. Dôvodom pre toto správanie 

môže byť nižšia súťaživosť na povrchových miestach biosorbentu. Celková rýchlosť adsorpcie 

daná rýchlostnou konštantou k2 je nízka (1,39 g/mg h), čo naznačuje, že proces adsorpcie bude 

pomalý. Výpočtom počiatočnej rýchlosti adsorpcie h10 v čase t→0 bolo zistené, že v prvých 

10 min adsorpcie bolo odstránené 3,54 mg/g min. To znamená, že adsorpcia je v počiatku veľmi 

priaznivá, čo je žiadúce pre praktické využitie biosorbentu. 

Záver: Experimentálne dáta sa môžu najlepšie popísať rovnicou pseudo-druhého rádu, čomu 

odpovedá zistená vysoká hodnota korelačného koeficientu (R2 = 0,995). Vypočítané hodnoty 

adsorpčnej kapacity q pseudo-druhého rádu sú v dobrej zhode s experimentálnou hodnotou qexp. 

V porovnaní s celkovou rýchlosťou adsorpcie, ktorá je pomalá, je v prvých 10 min odstránenie 

medi z vodného roztoku pomerne rýchle. 

V ďalšej časti boli študované optimálne podmienky, ktoré majú zásadný vplyv na proces 

odstránenia medi pomocou študovaných biosorbentov. Študovanými faktormi boli teplota 

a hodnota pH. Vplyv jednotlivých podmienok sa študoval len na vzorke biosorbentu s chemickou 

úpravou a zrnitosťou, ktorá podľa výsledkov kinetiky vykazovala najvyššiu adsorpčnú kapacitu. 

Používali sa teda vzorky Troudnatca pásovaného aktivovaného v kyseline chlorovodíkovej 

s koncentráciou 1,0 mol/l a dobe aktivácie 30 min, zrnitosti 0,5 - 1 mm s dobou expozície 20 min, 

vstupná koncentrácia medi bola 100 mg/l, koncentrácia biosorbentu 20 g/l, rýchlosť miešania 

150 ot./min, teplota 25 ± 2 °C. 
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Pri štúdiu vplyvu hodnoty pH na priebeh adsorpcie medi boli zvolené pre experimenty 

rozsahy hodnôt pH 4,0 - 9,0. Pre zaistenie konštantnej hodnoty pH, boli použité pufre podľa 

študovanej hodnoty pH (4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 a 9,0). Sorpčná kapacita chemicky modifikovaného 

sorbentu bola podľa predpokladu závislá na hodnote pH použitého modelového roztoku medi. Na 

obrázku 62 je graficky znázornený vplyv hodnoty pH na odstránení medi použitím aktivovaného 

Troudnatca pásovaného. 

 

Obrázok 62: Vplyv hodnoty pH na odstránenie medi pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného 

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Pri zvýšení pH z hodnoty 4,0 až k hodnote pH 6,0 dochádzalo k pozvolnému zvyšovaniu 

adsorpcie a to z rovnakého dôvodu, ako už bolo spomínane pri použití pomarančovej kôry. 

K najvyššiemu odstráneniu medi došlo pri hodnote pH 6,0 (q20 = 4,75 mg/g).  Pri ďalšom 

zvyšovaní pH, dochádzalo k vyzrážaniu medi z roztoku v podobe nerozpustných hydroxidov 

medi. Na odstranení medi sa nepodieľa adsorpcia pomocou biosorbentu, ale jej koncentrácia sa 

znižuje v dôsledku zrážania. Behom ďalších experimentov (adsorpčná rovnováha) preto bude 

nutné používať pufre pH = 6,0, ktorý zaistí konštantnú hodnotu pH. 

Záver: Hodnota pH významne ovplyvnila priebeh odstránenia medi chemicky 

modifikovaným Troudnatcom pásovaným, kedy došlo pri zvýšení hodnoty pH percentuálny 

nárast sorpčnej kapacity o cca 77 % vzhľadom k hodnote pH 4,0. Pre ďalšie experimenty 

(štúdium rovnovážneho mechanizmu) bola preto zvolená pre modelový roztok hodnota pH  6,0. 

Koncentrácia sorbentu nebola študovaná s ohľadom na jednotnosť podmienok z dôvodu 

objektívneho posúdenia účinnosti oboch sorbentov. Bola zachovaná jednotná navážka 1,000 0 g 

(20 g/l) sorbentu na 50 ml roztoku. 

Pri štúdiu vplyvu teploty na proces sorpcie boli použité teploty 25; 35; 45 a 50 °C. Jej vplyv 

na proces odstraňovania medi z vodného prostredia chemicky modifikovaným Troudnatcom 

pásovaným, aktivovaným v HCl s koncentráciou 1,0 mol/l a veľkosťou častíc 0,5 - 1 mm pri 

20 min expozičnej dobe je graficky znázornený na obrázku 63. 
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Obrázok 63: Vplyv teploty na proces adsorpcie pri odstraňovaní medi chemicky modifikovaným Troudnatcom 

pásovaným (cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Bolo zistené, že pri použití chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného dochádzalo 

z narastajúcou teplotou k znižovaniu adsorpčnej kapacity. Pri teplote 25 ± 2 °C bolo odstránené 

90 % (q20 = 4,25 mg/g) medi. Pri ďalšom zvyšovaní teploty až na teplotu 50 ± 2 °C bol 

pozorovaný pokles odstranenia medi a to až o 72 % (q20 = 0,90 mg/g). Pokles adsorpcie medi 

môže byť pravdepodobne v dôsledku poškodenia aktívnych väzobných miest na adsorbentu, 

alebo zvyšujúcej sa tendencie k desorpcii iónov z pevného rozhrania do roztoku.  

Vypočítané termodynamické parametre adsorpcie medi použitím Troudnatca pásovaného sú 

uvedené v tabuľke 39. 

Tabuľka 39: Termodynamické parametre adsorpcie medi použitím chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného 

(cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 20 min; bez úpravy pH) 

Teplota 

K 

∆Gº 

kJ/mol 

∆Hº 

kJ/mol 

∆Sº 

J/mol K 

298,15 -4,97 

-29 

16,97 

308,15 -0,40 1,29 

318,15 -0,16 0,54 

Záporná hodnota entalpie (ΔH° = -29 kJ/mol) vypovedá o exotermickom charaktere 

adsorpcie. Záporné hodnoty Gibbsovej voľnej energie (ΔG° = -5 - -0,4 kJ/mol), značia, že 

adsorpcia na povrchu adsorbenta je uskutočniteľná a bude sa jednať o spontánny proces, pričom 

nie je potrebný žiadny energetický vstup z vonkajšieho prostredia do systému. Avšak, hodnoty 

ΔG°, sa s nárastom teploty znižujú, čo naznačuje, že spontánny charakter adsorpcie je nepriamo 

úmerný teplote. Kladná hodnota zmeny entropie ΔS° odráža vysokú afinitu pre katión a rastúcu 

náhodnosť na rozhraní pevnej látky/kvapaliny počas procesu adsorpcie. So zvyšujúcou sa 

teplotou, narastá mobilita meďnatých iónov a môže dôjsť k ich uvoľneniu z pevnej fázy späť 

do kvapalnej fázy 84. 
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Záver: V študovanom teplotnom rozsahu T = 298,15 - 318,15 K (tj. t = 25 - 45 ºC) má adsorpčný 

proces exotermický charakter. Proces adsorpcie bude prebiehať spontánne. Z tohto dôvodu bude 

vhodnejšie pracovať pri nižších teplotách. Vyššie teploty môžu mať naopak negatívny vplyv na 

proces sorpcie. 

Rovnovážne dáta boli získane zmenou počiatočných koncentrácií medi v rozsahu 100 - 1 000 

mg/l. Ostatné podmienky boli vybrané z najlepších výsledkov jednotlivých dielčích 

experimentov, tj. teplota 25 ± 2 °C, zrnitostná frakcia 0,5 - 1 mm, rýchlosť miešania 150 ot./min, 

hodnota pH 6,0, expozičná doba 60 min a navážka sorbentu 1,000 0 g (20 mg/l). Bol použitý 

Troudnatec pásovaný aktivovaný v kyseline chlorovodíkovej s koncentráciou 1,0 mol/l a dobou 

aktivácie 30 min. Namerané konštanty lineárnej Langmuirovej a Freundlichovej izotermy pre 

odstránenie medi sú uvedené v tabuľke 40. 

Tabuľka 40: Konštanty izotermických modeloch adsorpcie medi použitím chemicky modifikovaného Troudnatca 

pásovaného (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Konštanty Langmuirovej izotermy Konštanty Freundlichovej izotermy 

qmax 

mg/g 

q 

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 

q 

mg/g 

Kf 

mg/g 
n R2 

3,95 3,66 0,03 0,24 0,994 3,95 4,86 4,20 0,674 

Vyššie koeficienty korelácie hodnôt Langmuirovej lineárnej izotermy (R2 = 0,994) naznačujú, 

že je tento model vhodné použiť na popis experimentálnych dát. Langmuierov model 

predpokladá, že príjem medi bude realizovaný na homogénnom povrchu monovrstvy a to 

adsorpciou bez akejkoľvek interakcie medzi adsorbovanými iónmi. Taktiež experimentálne 

a teoretické dáta boli vypočítané pomocou Langmuierovho modelu boli v dobrej zhode. Nižšia 

hodnota Langmuierovej konštanty (b = 0,03 l/mg) však vypovedá o slabšom pokrytí povrchu 

biosorbentu vrstvou sorbovaného kovu. Bezrozmerná konštanta RL (0,33), ktorá bola vypočítaná 

pre koncentráciu 100 mg/l je veľmi nízka a blíži sa prakticky nule. Dá sa preto predpokladať, že 

priebeh sorpcie medi pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného už nebude 

mať taký priaznivý priebeh. Grafické vyjadrenie závislosti Cf/q vs Cf je zobrazený na obrázku 64.  

 

Obrázok 64: Lineárna Langmuierova izoterma adsorpcie medi chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným  

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 
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Z lineárnej závislosti Cf/q na Cf boli zistené konštanty linearizovanej formy adsorpčnej 

izotermy, ktoré sa používajú pre konštrukciu nelineárnej závislosti rovnovážnej adsorpčnej 

kapacity q na rovnovážnej koncentrácii medi v roztoku Cf (obrázok 65). Z obrázku je patrné, že 

obe krivky (teoretická i experimentálna) závislosti adsorpčnej kapacity q na konečnej, teda 

rovnovážnej koncentrácií medi v roztoku Cf majú takmer rovnaký tvar. V nízkych koncentráciach 

(do 200 mg/l) sú hodnoty takmer rovnaké, vo vyšších koncentráciach (nad 200 mg/l) sú 

experimentálne hodnoty vyššie ako teoretické. Tiež hodnota RL pre koncentráciu 100 mg/l 

vypovedá o tom, že je adsorpcia nebude priaznivá. 

 

Obrázok 65: Nelineárna Langmuierova izoterma adsorpcie medi chemicky modifikovaným Troudnatcom pásovaným 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 60 min; pH = 6,0) 

Záver: Kvôli lepšej korelácii hodnoty R2 je pre popis adsorpcie medi lepšie použiteľná 

Langmuierova izoterma (R2 = 0,994). Hodnoty experimentálnych a teoretických dát boli pri 

použití Langmuirovej izotermy v dobrej zhode. Adsorpcia bude teda prebiehať na jednu vrstvu 

na relatívne homogénnom povrchu. 

Vzhľadom k tomu, že bolo predpokladané, že chemicky modifikovaný Troudnatec pásovaný 

bude mať s ohľadom na jej chemické zloženie a nameraným výsledkom, dobrej sorpčnej 

schopnosti. Bolo tiež overené, ako sa bude biosorbent chovať pri opakovanom použití. V rámci 

experimentov boli použité najvhodnejšie podmienky, ktoré boli zistené v rámci 

predchádzajúcich štúdií. Závislosť adsorpčnej kapacity medi v závislosti na počte opakovaní 

adsorpčného experimentu je graficky znázornený na obrázku 66. Ako je zrejme z grafu, voľné 

miesta na biosorbente sa budú vyčerpávať len pomaly. K úplnému nasýteniu biosorbentu dôjde 

pri štvrtom použití. Sorpčná účinnosť klesá takmer vždy po cca q = 2,00 mg/g. 
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Obrázok 66: Závislosť sorpčnej kapacity medi na počte cyklov (cs = 20 g/l; Ci = 100 mg/g; rýchlosť miešania 

150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; doba expozície 20 min) 

Záver: Chemický modifikovaný Troudnatec pásovaný (1,0 mol/l HCl, doba aktivácie 

30 min) je pri procese adsorpcie medi možné použiť 2×.  
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7 DISKUSIA 

K vyhodnoteniu účinnosti adsorpcie je potrebné brať do úvahy rôzne aspekty procesu, hlavne 

kinetiku sorpcie a rovnováhu procesu. Vzhľadom k tomu, že cieľom predloženej práce bolo 

vyhodnotiť schopnosť študovaných biosorbentov odstrániť z vodného roztoku sírany, mangán, 

železo a meď, bolo dôležité zachovať pokiaľ možno rovnaké podmienky adsorpcie. Vzhľadom 

k tomu, že bola potrebná aspoň minimálna zostatková koncentrácia skúmaného kontaminantu 

v roztoku z dôvodu spektrofotometrického stanovenia, musela byť u železa a mangánu zvýšená 

vstupná koncentrácia. U železa to bolo zvýšenie na 200 mg/l a u mangánu 300 mg/l. Všetky 

ostatné podmienky ostali zachované (hodnota pH 6,0, koncentrácia adsorbentu 1,000 0 g, 

rýchlosť miešania 150 ot./min, teplota 25 ± 2 °C, zrnitosť sorbentu 0,5 - 1 mm).  

Mechanická a chemická úprava adsorbentu je veľmi individuálna a každý autor používa 

svoje vlastné podmienky. Takže študované zrnitosti sorbentov sa pohybujú od 0,1 mm až po 

2 mm. Rovnako chemická modifikácia sorbentu je rôzna. Používané sú aktivačné činidlá 

v rôznych koncentráciach od 0,01 mol/l až po 3 mol/l. Z tohto dôvodu dochádza 

k nepresnostiam, keď jednotlivý autori zrovnávajú svoje namerané výsledky s kolegami, ktorý 

používajú rozdielne podmienky.  

Mechanická úprava biosorbentu spočívala v príprave zrnitostných frakcií <0,5 mm, 0,5 - 1 mm, 

1 - 2 mm. Z dôvodu uľahčenia triedenia zrnitosti a tiež z predpokladu horšej schopnosti zmáčania 

(pomalšia sedimentačná schopnosť), bola najnižšia zrnitostná trieda (<0,5 mm) používaná celá. 

Bol síce predpoklad, že najlepšiu sorpčnú účinnosť bude mať najmenšia zrnitosť. To ale nebolo 

potvrdené pravdepodobne z dôvodu agregácie najmenších častíc. Ďalej je možné, že pri miešaní 

dochádzalo k vytvoreniu vírenia a ako bolo spomenuté vyššie, najmenšie častice majú horšiu 

sedimentačnú schopnosť, takže mohlo dôjsť k menšej interakcii adsorbentu a adsorbátu. Tiež 

ióny študovaného kontaminantu mohli byť väčšie ako póry adsorbentu (napr. síranové ióny) 

a teda nemali dostatočný priestor pre sorpciu. Ďalšou možnosťou nižšej adsorpčnej schopnosti 

môže byť fakt, že použitá najmenšia zrnitosť pomarančovej kôry mohla na povrchu vytvoriť 

glejovitý film, ktorý nebol prístupný pre študovaný kontaminant. Častice väčšie ako 2 mm už 

neboli skúmané, pretože v zrovnaní s menšími časticami nevykazovali dobré výsledky. Na 

základe štúdia vplyvu veľkosti častíc na adsorpciu adsorbátu, bola zvolená zrnitosť 0,5 - 1 mm, 

kedy bola zistená najvyššia adsorpčná kapacita. 

V rámci štúdia vplyvu chemickej modifikácie biosorbentu na priebeh adsorpcie bolo 

z nameraných výsledkov zistené, že chemicky nemodifikované biosorbenty majú vždy nižšiu 

adsorpčnú kapacitu, ako tie chemicky modifikované. Pre zvýšenie sorpčnej kapacity bola teda 

potrebná predúprava sorbentu. Pri použití Troudnatca pásovaného bolo zistené odstránenie 

adsorbátu vyššie o cca 50 % vzhľadom k neaktivovanému sorbentu a pri použití pomarančovej 

kôry bolo zistené vyššie odstránenie o cca 40 % vzhľadom k nemodifikovanému biosorbentu. 

Najčastejšie sa pre aktiváciu adsorbentu používajú roztoky kyselín alebo zásad s rôznymi 

koncentráciami. 19, 24, 54, 62, 88 Chemická úprava spočívala v aktivácii biosorbentu kyselinou a 

zásadou, kedy dôjde k vytvoreniu nových dostupných miest na povrchu adsorbentu. Samotné 

adsorpčné materiáli sú zložené z celulózy, lignínu, chitínu a chitosanu, obsahujú rôzne funkčné 

skupiny, ktoré sú schopné prijať kontaminant z prostredia. Adsorbenty boli preto aktivované 

v hydroxide sodnom a kyseline chlorovodíkovej s koncentráciou 1,0 mol/l s dobou aktivácie 

30 min. Každý biosorbent vykazoval lepšiu adsorpciu pri aktivácii v inom činidle (tabuľka 41). 

Pomarančová kôra mala lepšie adsorpčné schopnosti pokiaľ bola aktivovaná v hydroxide 

sodnom, ako keď bolo použité ako aktivačné činidlo kyselina chlorovodíková. V práci nebudú 
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tieto výsledky ďalej diskutované. Troudnatec pásovaný naopak vykazoval lepšie adsorpčné 

schopnosti, pokiaľ bola použitá k modifikácii kyselina chlorovodíková. Výsledky aktivácie 

hydroxidom sodným nebudú preto tiež ďalej diskutované. 

Tabuľka 41: Výsledky adsorpčnej schopnosti biosorbentov pre všetky študované kontaminanty (cs = 20 g/l;  rýchlosť 

miešania 150 ot./min; zrnitosť 0,5 - 1 mm; doba expozície 20 min; t = 25 ± 2 ºC; bez úpravy pH).  

 
Aktivačné 

činidlo 

Koncentrácia 

mol/l 

Vstupná 

koncentrácia 

mg/l 

q20 

mg/g 

Percentuálna 

účinnosť 

% 

 Pomarančová kôra 

Sírany 

NaOH 1,0 

100 4,25 85 

Mangán 300 13,45 90 

Železo 200 5,50 55 

Meď 100 4,50 90 

 Troudnatec pásovaný 

Sírany 

HCl 1,0 

100 5,00 100 

Mangán 300 15,00 100 

Železo 200 4,85 49 

Meď 100 4,55 91 

Poznámka: Červenou sú označené adsorpčné kapacity, pre ktoré bola v rámci študovaných biosorbentov 

účinnosť odstránenia najvyššia. 

Z tabuľky 41 vyplýva, že pre adsorpciu síranov, mangánu a medi bude vhodnejšie použiť za 

daných podmienok chemicky modifikovaný Troudnatec pásovaný, u ktorého boli namerané 

najvyššie sorpčné kapacity. Pri sorpcii železa bude výhodnejšie použiť pri daných podmienkách 

chemicky modifikovanú pomarančovú kôru. 

Jedným z najdôležitejších faktorov, na ktorom závisí priebeh sorpcie je hodnota pH. Značne 

ovplyvňuje rozpúšťanie a chovanie iónov v roztoku a tiež ovplyvňuje aktivitu funkčných skupín 

na povrchu vybraného biosorbentu. Zabezpečuje predovšetkým dostupnosť voľných väzobných 

miest (-OH, -COOH, -NH2) vyskytujúcich sa na povrchu sorbentu. Väzbové miesta sú pri nižšej 

hodnote pH čiastočne protonizované a dochádza preto k zvýšeniu množstva H3O
+ na povrchu 

adsorbentu, čo potom znemožňuje prístup katiónov. Naopak zvyšovaním negatívneho náboja 

na povrchu adsorbentu, dochádza k deprotonovaniu povrchu, čo napomáha adsorpcii katiónov 

prítomných v roztoku. Závislosť biosorpcie prvkov na hodnote pH teda závisí od toho, či je 

prvok prítomný ako katión alebo anión. Adsorpcia katiónov sa bude s narastajúcim pH (so 

zvyšujúcim sa záporným nábojom na povrchu) zvyšovať. Pri hodnotách pH nad 4,0 sa 

karboxylové skupiny deprotonujú, výsledkom sú záporne nabité ligandy (-COO-), ktoré 

priťahujú kladne nabité ióny kovov a dochádza tak k tvorbe väzieb. Počas adsorpcie kovových 

iónov (mangán, železo a meď) biomasou, bola zistená najpriaznivejšia hodnota pH 6,0, ktorá 

je zodpovedná za viazanie kovových katiónov. Bolo zistené, že hodnota pH nad 7,0 už viedla 

k vyzrážaniu všetkých študovaných kovov vo forme hydroxidov. 

V prípade aniónov bude závislosť opačná. Veľký vplyv na efektívnosť adsorpcie 

kontaminantov má charakter interakcií s povrchom. Ión prvku môže byť relatívne slabo viazaný 

prostredníctvom elektrostatickej adsorpcie, pričom si zachováva hydratačný obal. V tomto 
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prípade nevznikajú žiadne chemické väzby medzi iónom a povrchom a ióny môžu byť relatívne 

ľahko desorbované 195, 196, 197. Adsorpcia síranov sa zvyšovala s nárastom pH roztoku až po 

hodnotu pH 6,0. To je vysvetlené nárastom protónov v kyslom roztoku. Zvýšenie pH ma za 

následok adsorpciu kvôli zvýšeným elektrostatickým interakciám medzi záporne nabitými 

𝑆𝑂4
2− a kladne nabitými amino skupinami. Počas adsorpcie síranových iónov biomasou, bola 

zistená najpriaznivejšia hodnota pH 5,0 - 6,0. Výsledky získané na základe štúdia vplyvu 

hodnoty pH na priebeh adsorpcie pre oba biosorbenty sú v nasledujúcej tabuľke 42. V tabuľke 

je uvedené porovnanie adsorpčnej účinnosti oboch adsorbentov pri hodnote pH = 4,0 a pri 

hodnote pH, pri ktorej bola dosiahnutá najlepšia sorpčná účinnosť (pH = 6,0). 

Tabuľka 42: Porovnanie sorpčnej kapacity procesu sorpcie pri rôznej hodnote pH  (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 

150 ot./min; doba expozície 20 min; t = 25 ± 2 ºC).  

Kontaminant 
Vstupná 

koncentrácia 

mg/l 

Hodnota pH = 4,0 Hodnota pH = 6,0 

q20 

mg/g 

Percentuálna 

účinnosť 

% 

q20 

mg/g 

Percentuálna 

účinnosť 

% 

Pomarančová kôra 

Sírany 100 3,05 61 4,45 89 

Mangán 300 6,05 34 14,35 96 

Železo 200 1,05 11 8,30 83 

Meď 100 0,90 18 4,65 93 

 

Sírany 100 4,50 90 5,0 100 

Mangán 300 6,40 37 15,00 100 

Železo 200 1,40 14 8,60 86 

Meď 100 0,4 8 4,85 97 

Z tabuľky 42 vyplýva, že úprava hodnoty pH jednoznačne priaznivo ovplyvňuje proces 

sorpcie. Pri hodnote pH = 6,0, ktorá bola zvolená na základe naštudovanej literatúry, sa dosiahlo 

takmer vždy maximálne percentálne odstránenie 90 - 100 % odstránenia kontaminantu z roztoku. 

Pre porovnanie bola zvolená hodnota pH = 4,0, pri ktorej už dochádzalo k nízkej sorpčnej 

kapacite. Keďže pri vyšších hodnotách pH dochádzalo k vyzrážaniu vo forme hydroxidov, nie sú 

výsledky v tabuľke uvedené. 

V rámci kinetických štúdii sorpcie bola popísaná rýchlosť procesu odstránenia kontaminantov, 

ktorá je riadená dobou kontaktu medzi adsorbentom a adsorbátom. Adsorpčný mechanizmus sa 

analyzuje použitím dvoch rôznych kinetických modelov: pseudo-prvého rádu a pseudo-druhého 

rádu, ktoré sú vo veľkej miere používané v kinetických štúdiách. Predvídanie rýchlosti, pri ktorej 

adsorpcia prebieha pre daný systém je dôležitým faktorom pri navrhovaní adsorpčného systému, 

dobe zdržania adsorbátu. Rýchlostné konštanty vypočítané pomocou týchto modelov, boli 

hodnotené v závislosti na dobe expozície, teploty a vstupnej koncentrácii. Keďže pri študovaní 

rýchlostných parametrov je rovnako dôležité dodržanie rovnakých podmienok, nie je možné 

objektívne zrovnanie nameraných a vypočítaných hodnôt s inými autormi. 
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Použitím modelu pseudo-prvého rádu bolo zistené, že hodnoty korelačných koeficientov sú 

omnoho nižšie, čo vypovedá o zlej kvalite linearizácie a teda daný model nie je vhodný pre popis 

nameraných dát. Boli tiež vypočítané hodnoty sorpčnej kapacity qexp, ktoré sa porovnávali 

s teoretickými hodnotami modelov q. Na základe získaných výsledkov sa dá konštatovať, že ani 

jeden biosorbent sa nebude riadiť týmto modelom. V skutočnosti prístup pseudo-prvého rádu 

predpokladá, že príjmová rýchlosť je obmedzená iba na jeden proces alebo mechanizmus adsorpcie. 

Model pseudo-druhého rádu je založený na predpoklade, že krokom obmedzujúcim rýchlosť 

adsorpcie môže byť kombinácia rôznych mechanizmov, ktoré popisujú celý priebeh adsorpcie 

na rozdiel od modelu pseudo-prvého rádu. Výsledky experimentov podporujú predpoklad, pri 

ktorom je obmedzujúcim faktorom rýchlosť adsorpcie kontaminantov fyzikálna adsorpcia, 

ktorá ale nebude jediným mechanizmom v procese biosorpcie. Ďalším mechanizmom môže byť 

chemisorpcia, ktorá zahŕňa valenčné sily prostredníctvom výmeny elektrónov medzi 

adsorbentom a adsorbátom. Na rozdiel od modelu pseudo-prvého rádu tento model dostatočne 

predpovedá chovanie adsorpcie behom celého adsorpčného procesu. Tiež v rámci prevedených 

experimentov boli rovnovážne adsorpčné kapacity q získané týmto modelom omnoho lepšie, ako 

tie získané pomocou modelu pseudo-prvého rádu. Pri porovnaní teoretických výsledkov 

s experimentálnymi dátami, bola preukázaná veľmi dobrá zhoda. Podľa modelu pseudo-druhého 

rádu, rýchlostná konštanta k2 predpovedá celkovú rýchlosť sorpčného procesu a rýchlostná 

konštanta h10 predpovedá množstvo kontaminantu sorbovaného v prvých 10 min procesu. Vo 

všetkých prípadoch bola konštanta k2 omnoho nižšia, ako rýchlostná konštanta h10. Je to veľmi 

dôležitý faktor pri navrhovaní a optimalizácii procesov v priemysle.    

V rámci štúdia podmienok adsorpcie bol študovaný tiež vplyv koncentrácie biosorbentu na 

adsorpčný mechanizmus. Bolo preukázané, že vysoká koncentrácia biosorbentu môže pozitívne 

alebo aj negatívne ovplyvňovať adsorpciu kovu z roztoku. Ale v celkovom výsledku, ak sa 

porovná hmotnosť zachyteného kovu na zvolenom adsorbente vztiahnutého na miligram suchej 

hmotnosti, je adsorpčná kapacita pomerne nízka. Vysoká koncentrácia však často vedie k tvorbe 

veľkých agregátov, ktoré potom narušujú vytvorenú rovnováhu medzi kovom a povrchom 

adsorbentu. Z tohto faktu vyplýva, že k maximálnej adsorpcii dochádza pri nízkom povrchovom 

napätí. Pri štúdii vplyvu koncentrácie adsorbentu na biosorpciu boli zachované všetky vstupné 

podmienky (teplota 25 ± 2 °C, rýchlosť miešania 150 ot./min, bez úpravy pH). Experimenty 

boli realizované pre koncentráciu sorbentu od 20 g/l po 200 g/l v závislosti na expozičnom čase. 

Z výsledkov vyplýva, že z rastúcou koncentráciou adsorbentu, dochádza k znižovaniu 

adsorpčnej účinnosti. Vyššie odstránenie kontaminantu v prípade nižšej koncentrácie 

biosorbentu nastáva v dôsledku zvýšeného pomeru kontaminantu k adsorbentu, ktorý ale klesá 

na základe zvýšenia dávky suchej hmotnosti biosorbentu. Vzhľadom k tomu, že v rámci štúdia 

vplyvu koncentrácie adsorbentu na priebeh adsorpcie v prípade pomarančovej kôry došlo 

k zhoršenej manipulácii s adsorbentom (glejovatenie a zlá filtrácia, viz kapitola 6. Výsledky) 

bola zvolená ako najvhodnejšia navážka 1,000 0 g (tj. 20 g/l). 

Teplota ovplyvňuje proces adsorpcie vo väčšine prípadov v porovnaní s hodnotou pH výrazne 

menej. Adsorpcia je zvyčajne exotermický proces 117, 120, 170, preto adsorpčná kapacita narastá 

s klesajúcou teplotou a to najmä pre vyššie koncentrované roztoky. Na základe experimentov 

bolo zistené, že zmena teploty výrazné neovplyvňujú rýchlosť adsorpcie. Výsledky zobrazujú, že 

pri oboch adsorbentoch dochádza pri zvyšovaní teploty k znižovaniu adsorpčného účinku.  

Súčasťou skúmania vplyvu teploty je aj termodynamická štúdia. Na základe 

termodynamického konceptu sa predpokladá, že v izolovanej sústave nemôže byť energia získaná 

alebo stratená. V technickej praxi, termodynamické parametre ako je zmena entalpie (ΔH°), 
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zmena entropie (ΔS°) a zmena voľnej Gibbsovej energie (ΔG°) sú zásadné a je ich potrebné brať 

do úvahy s cieľom určiť spontánnosť procesu. V rámci štúdie boli študované teploty 

v rozmedzí od 298,15 K do 323,15 K. V rámci iných štúdií sa často používajú i vyššie teplotné 

intervaly 22, 47, 48, 97. Pre potreby výskumu stačili dané hodnoty teplôt pre popis správania 

procesu adsorpcie a to vzhľadom k tomu, že cieľom práce bolo nájsť čo najlepší biosorbent 

použiteľný pre priemyslovú prax. Bola preto snaha zachovať čo možno najnižšie náklady na 

odstránenie kontaminantu. 

 Vypočítané záporné hodnoty Gibbsovej voľnej energie pre oba sorbenty v rámci štúdia 

termodynamiky pre jednotlivé sorbáty, v celom rozsahu študovaných teplôt vypovedajú 

o uskutočniteľnosti a spontánnosti procesu. Adsorpčné procesy s hodnotami ΔG° 

v rozmedzí  - 20 - 0 kJ/mol zodpovedajú fyzikálnej jednovrstvovej adsorpcii 48, 163, 183. Na 

základe získaných výsledkov vyplýva, že sa bude jednať o jednovrstvovú adsorpciu 

vo všetkých študovaných prípadoch. Spontánny proces zvyčajne odpovedá tiež vzrastu 

kladnej hodnoty zmeny entropie, čo bolo výskumom potvrdené. Klesanie zmeny Gibbsovej 

voľnej energie zo zvyšujúcou sa teplotou je pravdepodobne spôsobené menším množstvom 

aktívnych miest na povrchu adsorbentu, alebo dochádzalo k zvýšeniu mobility kontaminantu 

vo vodnom prostredí, pri zvýšení teploty. K rovnakému záveru dospeli i ďalší autori 38, 119, 174, 

198. Záporná hodnota entalpie naznačuje, že sorpcia bude mať celom študovanom rozsahu 

exotermický charakter. Najvyššia hodnota entalpie procesu adsorpcie pomocou 

pomarančovej kôry bola zistená pri odstraňovaní síranu (ΔH° = -58 kJ/mol), pri adsorpcii 

mangánu a železa bola hodnota entalpie takmer rovnaká (ΔH° = -44 a -42 kJ/mol) a najnižšia 

hodnota bola zistená pri adsorpcii medi (ΔH° = -23 kJ/mol). Najvyššia hodnota entalpie 

sorpcie pomocou chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného bola zistená pri 

odstraňovaní medi (ΔH° = -29 kJ/mol), pri sorpcii mangánu a síranu bola hodnota entalpie 

takmer rovnaká (ΔH° = -22 a -1 kJ/mol) a najnižšia hodnota bola zistená pri sorpcii železa 

(ΔH° = -10 kJ/mol). Kladná hodnota zmeny entropie ΔS° naznačuje vysokú mieru náhodnosti 

na pevnom rozhraní počas adsorpčného procesu. Kladná hodnota tiež odráža afinitu adsorbentu 

ku kontaminantu a vypovedá o niektorých štrukturálnych zmenách v adsorbente.  

Na základe zistených hodnôt z kinetickej štúdie a rýchlostných rovníc, je reálny predpoklad, 

že sa proces nebude riadiť výlučne fyzikálnou adsorpciou, ale proces bude ovplyvňovať tiež 

chemisorpcia. Na základe termodynamickej štúdie z výsledkov vyplýva, že sa sorpčný proces 

bude riadiť výlučne fyzikálnou adsorpciou. V celom procese bude prevládajúcim 

mechanizmom pravdepodobne fyzikálna adsorpcia. Za rôzne mechanizmy adsorpcie bude 

pravdepodobne veľké množstvo rôznych funkčných skupín materiálu v použitých adsorbentoch 

a tým sa významne podieľať na mechanizmoch sorpcie. Na základe vyhodnotenia vplyvu 

teploty na priebeh biosorpcie s ohľadom na ďalšie použitie tohto procesu sorpcie bola zvolená 

pre ďalšie štúdium teplota 25 °C ± 2°C.  

Rovnováha procesu je dôležitá pre stanovenie účinnosti adsorpcie. Adsorpčná rovnováha 

môže byť popísaná pomocou adsorpčných izoteriem, ktoré sa stanovujú pri konštantnej teplote. 

Je to rovnovážny vzťah medzi množstvom adsorbátu na jednotku adsorbenta a rovnovážnej 

koncentrácii adsorbátu v roztoku. Aby bolo možné porovnanie jednotlivých adsorbentov 

objektívne, adsorpcia bola prevedená vždy za rovnakých podmienok pre každý kontaminant. 

Namerané hodnoty boli skúmané dvoma adsorpčnými modelmi: Langmuierovým 

a Freundlichovým. Tieto modely sú najčastejšie použiteľné i inými autormi, ktorý skúmali 

procesy adsorpcie.  
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Langmuierova adsorpčná izoterma je založená predovšetkým na teoretickej báze niekoľkých 

základných predpokladov. Tieto predpoklady sú zoskupené podľa toho, čo je známe ako 

ideálny jednovrstvový model. Súčasťou tohto modelu sú:  

 povrch adsorbenta má len určité miesta, kde sa môže kontaminant naviazať; 

 tieto miesta môžu mať iba jednu adsorbovanú molekulu (jednovrstvová adsorpcia);  

 energia, spojená s adsorpciou je rovnaká vo všetkých jednotlivých miestach;  

Langmuierova izoterma sa tradične používa na zistenie kontrastu výkonu rôznych 

adsorbentov. Obsahuje dve ľahko interpretovateľné konštanty: qmax, ktorý zodpovedá 

maximálnej adsorpcii, ktorú je možné dosiahnuť systémom a konštanta b, ktorá sa vzťahuje 

k afinite medzi adsorbatom a adsorbentom. Tieto konštanty odrážajú dve dôležité 

charakteristiky adsorpčného procesu (viz kapitola 2.4.1 Modelovanie adsorpčných izoteriem). 

Porovnanie nameraných a vypočítaných Langmuierových a Freundlichových konštánt je 

v nasledujúcej tabuľke 43. 

Tabuľka 43: Konštanty izotermických modelov a korelačné koeficienty sorpcie kontaminantov pomocou študovaných 

chemicky modifikovaných sorbentov (cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 60 min; t = 25 ± 2 ºC; 

pH = 6,0) 

 Konštanty Langmuirovej izotermy 
Konštanty Freundlichovej 

izotermy 

Pomarančová kôra 

Kontaminant 
qmax 

mg/g 

q 

mg/g 

b 

l/mg 
RL R2 

q 

mg/g 

Kf 

mg/g 
n R2 

Sírany 5,60 5,30 0,02 0,33 0,999 5,10 1,07 4,01 0,875 

Mangán 11,65 11,05 0,10 0,07 0,999 14,95 7,69 10,76 0,531 

Železo 8,35 8,28 0,15 0,10 0,998 8,17 4,97 10,67 0,90 

Meď 4,80 4,72 0,06 0,14 0,993 4,33 4,37 31,15 0,882 

Troudnatec pásovaný 

Sírany 14,95 15,27 0,96 0,26 0,997 14,95 7,46 7,91 0,922 

Mangán 13,76 13,51 0,12 0,02 0,998 12,76 8,19 9,40 0,599 

Železo 7,89 7,78 0,09 0,02 0,999 6,84 3,63 7,47 0,881 

Meď 3,95 3,66 0,03 0,24 0,994 3,95 4,86 42,01 0,674 

Z nameraných výsledkov bolo zistené, že odstránenie kontaminantov sa znižovalo z rastúcou 

počiatočnou koncentráciou, čo naznačuje, že biosorbenty mali len obmedzený počet voľných 

miest. Hodnota maximálnej adsorpčnej kapacity qmax môže byť tiež charakterizovaná ako 

celkový počet väzobných miest, ktoré sú k dispozícií pre sorpciu. Experimentálne dáta získané 

v rámci štúdia adsorpčnej rovnováhy boli dobre opísateľne pomocou lineárneho 

Langmuierového modelu a boli vo veľmi dobrej zhode s vypočítanými hodnotami. Najvyššia 

hodnota maximálnej adsorpčnej kapacity (qmax = 14,95 mg/g) bola vypočítaná použitím 

Langmuierovho modelu pre adsorpciu na Troudnatec pásovaný pri odstraňovaní síranov 

a najnižšia hodnota bola nameraná pri adsorpcii medi (qmax = 3,95 mg/g). Pri použití 

pomarančovej kôry bola najvyššia hodnota pri adsorpcii mangánu (qmax = 11,65 mg/g) 

a najnižšia hodnota qmax bola zistená pri adsorpcii medi (qmax = 4,8 mg/g).  
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Ďalšia dôležitá charakteristika krivky adsorpčnej izotermy jej sklon. Strmý počiatočný sklon 

označuje adsorbent, ktorý bude mať dobru adsorpčnú kapacitu v rozsahu nízkych koncentrácií. 

To znamená, že adsorbent bude mať vysokú afinitu k adsorbovanému kontaminantu. Táto 

afinita je charakterizovaná konštantou b. Čím nižšia bude hodnota b, tým vyššiu by mal mať 

i afinitu adsorbent k adsorbátu. Platí, že dobré adsorbenty majú vysokú hodnotu qmax a prudký 

sklon krivky, teda nízku hodnotu b. Túto podmienku však nesplnil za daných podmienok ani 

jeden sorbent. Hodnoty b síce boli vypočítané nízke, ale maximálna adsorpčná kapacita bola 

tiež nízka. 

Z obrázku 67, kde sú uvedené nelineárne Langmuierové adsorpčné izotermy je patrné, že 

krivky priebehu adsorpcie medi pre oba sorbenty sú nevyhovujúce, i keď sú adsorbenty schopné 

odstraňovať meď v širokom rozmedzí koncentrácií (do 900 mg/l). Rovnako krivka adsorpcie 

síranov na chemicky modifikovanú pomarančovú kôru bude za daných podmienok 

nevyhovujúca. Pri adsorpcii síranov chemicky modifikovaných Troudnatcom pásovaným bude 

adsorpcia priaznivá a to dokonca i pre vyššie koncentrácie kontaminantu. Krivka adsorpcie 

železa chemicky modifikovanou pomarančovou kôrou ma plynulý priebeh v nižších 

koncentráciach, vo vyšších koncentráciach už dochádza k vyčerpaniu adsorpčných miest. Pri 

použití chemicky modifikovaného Troudnatca pásovaného je adsorpcia železa v nižších 

koncentráciach priaznivá a strmá, čo naznačuje dobru adsorpčnú kapacitu. Dá sa teda 

konštatovať, že oba biosorbenty budú dobre použiteľné pri adsorpcii železa v nižších 

koncentráciach (do 100 mg/l). Krivky adsorpcie mangánu sú strmé pre oba použité biosorbenty. 

Pri vyšších koncentráciach dochádza k rýchlemu vyčerpaniu voľných sorpčných miest. 

 

Obrázok 67: Nelineárne Langmuierové izotermy sorpcie kontaminantov chemicky modifikovanými sorbentami 

(cs = 20 g/l; rýchlosť miešania 150 ot./min; doba expozície 60 min; t = 25 ± 2 ºC; pH = 6,0) 

Vysvetlivky: PK – pomarančová kôra; TP – Troudnatec pásovaný 

Pri použití nelineárnej Langmuirovej adsorpčnej izoterme je možné konštatovať, že oba 

adsorbenty sú najlepšie použiteľné v nižších koncentráciach (do 300 mg/l kontaminantu), kedy 

dochádzalo k vyššej adsorpčnej kapacite ako predpokladal teoretický model (viz kapitola 6. 

Výsledky). To je dôležité pri aplikácii adsorbentu na zostatkové koncentrácie adsorbátu, napr. 

pri dočisťovaní odpadnej vody. Pre nižšie koncentrácie je výhodnejšie použitie Troudnatca 

pásovaného, z dôvodu vyšších nameraných hodnôt q ako pri pomarančovej kôre. Pomarančová 
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kôra ma zas lepšiu schopnosť odstraňovania kontaminantu v celom študovanom rozsahu 

koncentrácií. 

Ďalší parameter, ktorý je možné zistiť z nameraných hodnôt Langmuirovej izotermy je 

separačný faktor RL, ktorý môže byť buď nepriaznivý (RL > 1), lineárny (RL = 1), priaznivý 

(0 < RL < 1), alebo ireverzibilný (RL = 0) 65. Namerané hodnoty u oboch biosorbentoch 

dosahovali nízke kladné hodnoty, čiže procesy adsorpcie budú v študovanom širokom intervale 

koncentrácií menej priaznivé pre 100 mg/l. 

Hodnotenie typu izotermy podľa systému IUPAC dávajú informácie o skúmanom 

adsorbente. Oba sorbenty vykazujú rovnaký typ izotermy I. Pre izotermy typu I je 

charakteristický konkávny priebeh. Od začiatku merania, množstvo adsorbovaného 

kontaminantu rastie a dosahuje maxima. Teda je dosiahnutá limitná hodnota. Tento typ je 

charakteristický pre mikroporézny materiál, napr. aktívne uhlie, zeolity.  

Rozdiel medzi schopnosťou adsorpcie kovov pre oba adsorbenty môže byť spôsobený 

špecifickými povrchovými vlastnosťami použitého materiálu. Podľa Voleského a Holana 169, 

niektoré typy adsorbentu predstavujú schopnosť odstrániť niekoľko typov ťažkých kovov, 

zatiaľ čo iné môžu byť špecifické pre určité typy kovov. To znamená, že hubový biosorbent 

použitý v tejto práci môže predstavovať väčšiu adsorpčnú kapacitu pre odstránenie iných typov 

ťažkých kovov. 

V ďalších fázach výskumu je však potrebné vyskúšať ďalšie možnosti úpravy. Medzi veľmi 

používané metódy úpravy sú fyzikálne metódy, hlavne karbonizácia používaných adsorbentov, 

kedy zvýšením teploty dochádza k tvorbe aktívneho uhlia, ktoré ja však omnoho lacnejšie ako 

komerčné aktívne uhlie. Na druhej strane to zvyšuje náklady na úpravu adsorpčného materiálu. 

Pokiaľ by však bolo navýšenie odstránenia kontaminantu veľmi dobré, je to určite vhodná cesta 

k ďalšej úprave biosorbentu. Ďalej bude potrebné adsorbenty otestovať tiež v kolónových 

systémoch, kedy nedochádza k zdržaniu adsorbentu a adsorbátu po určitý expozičný čas, ale 

adsorbát preteká kontinuálne cez staticky uložený biosorbent. 

V tejto štúdií bolo zistené, že prírodné materiály, odpad z priemyslu a poľnohospodárstva sú 

zaujímavou alternatívou a môžu nahradiť aktívne uhlie k adsorpcii síranov a niektorých 

kovov. Bez ohľadu na počet zverejnených laboratórnych dát, nekonvenčné adsorbenty neboli 

použité v priemyselnom meradle. Účinnosť odstránenia závisí nielen od vlastností adsorbenta 

a adsorbátu, ale aj na podmienkach prostredia: pH, iónovej sile, teplote, existencie 

konkurenčných organických alebo anorganických zlúčenín v roztoku, počiatočné koncentrácie 

adsorbentu, kontaktný čas a rýchlosť otáčania, atď. Vývoj adsorpčného procesu si vyžaduje 

ďalšie skúmanie v smere testovania adsorbentov v skutočných priemyselných odpadových 

vodách. 

Všetky tieto argumenty sa zbiehajú do jedného záveru: treba viac úsilia na získavanie 

materiálov použiteľných ako adsorbenty pre priemyselné čistenie odpadových vôd. Vysoká 

kovová väzbová kapacita nie je jediným faktorom, ktorá posudzuje jeho vhodnosť. Keď už sa 

vyberie najvhodnejší materiál na adsorbent, je potrebné ďalšie testovanie v reálnych 

odpadových vodách a zároveň, je potrebné vytvoriť vhodné matematické modely. Ďalej, je 

potrebné zhromaždenie dostatočných údajov o procese sorpcie a overenie použiteľnosti 

sorbentu a „výkonu“ adsorpcie v poloprevádzkovom meradle, zatiaľ čo testovanie 

jednotkových operácií (vrátane predprípravy, úprava veľkosti, aktivácie, atď.) čaká na to, ktoré 

podmienky môžu byť zavedené. Ako posledný krok, by mal byť vyplývajúci predbežný návrh 

a ekonomické štúdie. 
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8 ZÁVER 

Je neustála potreba vyvíjať nové sorbenty, ktoré by boli nielen účinné, ale tiež stále ekonomicky 

výhodne, vhodné pre priemyselné využitie a neškodné životnému prostrediu. V predloženej 

práci sú zhrnuté výsledky a poznatky dlhodobejšieho výskumu, ktorý bol zameraný na možnosti 

odstraňovania síranov a vybraných kovov z vodnej matrice pomocou nízkonákladových 

sorbentov (pomarančovej kôry a Troudnatca pásovaného). V prvej fáze výskumu boli sorbenty 

používané v statických „batch“ systémoch, kedy sa hľadali najlepšie podmienky sorpcie 

kontaminantu, ktoré sa budú ďalej používať v dynamických (kolónových) systémoch. Zistené 

poznatky sú nasledujúce: 

  Surové adsorbenty majú omnoho nižšiu adsorpčnú kapacitu. Po úprave chemickou 

aktiváciou došlo k výraznému zvýšeniu adsorpčnej kapacity. Pre aktiváciu sa volila 

kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný s koncentráciu 1,0 mol/l a dobou aktivácie 

30 min. Pri použití pomarančovej kôry sa neosvedčila chemická aktivácia kyselinou 

chlorovodíkovou, naopak pri použití Troudnatca pásovaného sa neosvedčila aktivácia 

hydroxidom sodným. 

 Študované boli 3 zrnitostné frakcie (<0,5; 0,5 - 1; 1 - 2 mm). Na základe nameraných 

výsledkov bola zvolená pre oba biosorbenty zrnitostná frakcia 0,5 - 1 mm, pri ktorej 

bola zistená najlepšia adsorpčná účinnosť. 

 Pre štúdium vplyvu hodnoty pH bol študovaný rozsah hodnôt od 4,0 - 9,0. 

Experimentami bolo potvrdené, že nízke hodnoty pH (4,0) nie sú vhodné pre adsorpciu 

žiadneho kontaminantu. Zvyšovaním hodnoty pH na hodnotu 5,0 došlo k najvyššej 

adsorpčnej kapacite pre oba biosorbenty pri odstraňovaní síranov, pre všetky kovy a oba 

adsorbenty došlo k maximálnej adsorpčnej kapacite pri hodnote pH = 6,0. Ďalším 

zvýšením hodnoty pH došlo k vyzrážaniu kontaminantu z roztoku, čo je vlastne 

nežiadúci jav v procese adsorpcie. 

 V rámci kinetických štúdií bola popísaná rýchlosť odstránenia kontaminantu z vodnej 

matrice. K popisu výsledkov boli použité dva kinetické modely: model pseudo-prvého 

a model pseudo-druhého rádu. Pre popis experimentálnych dát je vhodnejšie použitie 

modelu pseudo-druhého rádu. Získané údaje naznačujú, že na procese adsorpcie sa budú 

podieľať rôzne mechanizmy (chemisorpcia a fyzikálna adsorpcia).  

 Študovaný bol tiež vplyv koncentrácie biosorbentov na odstránení kontaminantov 

z vodného roztoku. Experimenty boli realizované pre koncentračný rozsah 20 g/l až 

200 g/l v závislosti na expozičnom čase. Bolo zistené, že odstránenie kontaminantov sa 

znižovalo zo zvyšovaním vstupnej koncentrácie biosorbentu. 

 V rámci štúdia teplôt boli tiež študované termodynamické parametre. V rozmedzí teplôt 

T = 298,15 - 318,15 K (25 - 45 °C) boli vypočítané pre všetky kontaminanty a oba 

biosorbenty záporné hodnoty Gibbsovej voľnej energie ΔG°, čo vypovedá o tom, že 

proces adsorpcie bude prebiehať spontánne a adsorpcia bude uskutočniteľná. Spontánny 

proces potvrdzuje tiež rastúca entropia ΔS°. Vzhľadom k tomu, že Gibbsová voľná 

energia bola vždy v rozmedzí 0 až -20 kJ/mol, adsorpcia bude prebiehať vždy na jednej 

vrstve. Záporná hodnota entalpie ΔH° bola vždy záporná a vypovedá o exotermickej 

povahe procesov adsorpcie. 

 Rovnovážne adsorpčné údaje boli popísané pomocou dvoch modelov: Langmuierovho 

a Freundlichovho. Na základe získaných výsledkov bolo zistené, že Langmuierov 

model je lepšie použiteľný pre popis experimentálnych dát. Ďalej bolo zistené, že pre 

adsorpciu medi nie je ani jeden biosorbent vhodný, z dôvodu zlej adsorpcie v nízkych 
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koncentráciach, ale dokážu odstrániť i vyššie koncentrácie kontaminantu. Podobné 

výsledky boli namerané tiež pri adsorpcii síranov chemicky modifikovanou 

pomarančovou kôrou. Pri adsorpcii síranov pomocou Troudnatca pásovaného sa 

dosahovalo omnoho vyšších výsledkov. Pri adsorpcii železa sa správali oba sorbenty 

rovnako. Troudnatec pásovaný je lepšie použiteľný pre nízke koncentrácie, z dôvodu 

strmšej krivky v koncentráciach do 100 mg/l. Pri adsorpcii mangánu sa rovnako ako pri 

adsorpcii železa oba sorbenty správali rovnako. Priebeh krivky sorpcie Troudnatca 

pásovaného je v nízkych koncentráciach do 100 mg/l strmšia a je preto použiteľnejší pri 

adsorpcii nízkych koncentrácií. 

Na základe zistených nameraných a vypočítaných poznatkov by v ďalšej práci mali byť 

posúdené ďalšie aspekty: 

 U biosorbentov by mal byť ďalej študovaný sorpčný mechanizmus kontaminantov 

v dynamickom systéme, teda v prietočných kolónach, ktorý by vytvoril vhodný 

model aplikovateľný v praxi. 

 Štúdium vplyvu ďalších kovov na proces odstraňovania kontaminantov, desorpcia 

kontaminantu z adsorbenta a následná regenerácia adsorbentu. 

 Vyskúšať tiež iné metódy úpravy biosorbentu (karbonizácia, príprava aktívneho 

uhlia z použitých biosorbentov) a tiež použiť zmes biosorbentov.
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