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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zaoberá sorpciou vybraných liečiv z modelovej vody rôznými 

sorpčnými materiálmi. Kontaminácia vodných zdrojov produktami farmaceutického 

priemyslu predstavuje v dnešnej dobe výrazný problém. Významný podiel na prenikaní týchto 

látok do životného prostredia majú čistiarne odpadných vôd, ktorých technologické procesy 

ich nie sú schopné úplne odstrániť. V súčasnosti sa venuje pozornosť alternatívnym 

materiálom, ktoré sú schopné eliminovať tieto látky. Jedným z potenciálnych sorpčných 

materiálov je biouhlie ako jeden z hlavných produktov pyrolýzy. Táto práca sa zamerala na 

posúdenie sorpčných vlastností jednotlivých druhov biouhlia a  komerčne používaného 

aktívneho uhlia. Sorpčné vlastnosti jednotlivých materiálov boli porovnávané vzhľadom na 

nesteroidnú protizápalovú látku ibuprofen a sulfónamidové antibiotikum sulfametoxazol. 

Výsledky jednotlivých sorpčných experimentov realizovaných v bankách boli analyzované na 

kvapalinovom chromatografe s hmotnostnou detekciou.  

 

ABSTRACT 

This thesis deals with sorption of selected drugs from model water by various sorption 

materials. Contamination of water resources by the pharmaceutical industry is a major 

problem today. Wastewater treatment plants, whose technological processes are unable to 

completely remove them, have a significant share in the penetration of these substances into 

the environment. At present, attention is paid to alternative materials that are capable of 

eliminating these substances. One of the potential sorption materials is biochar as one of the 

main pyrolysis products. This work focused on the assessment of the sorption properties of 

the different types of biochar and commercially used active charcoal. The sorption properties 

of the individual materials were compared with respect to the non-steroidal anti-inflammatory 

substance ibuprofen and the sulphonamide antibiotic sulfamethoxazole. The results of vial 

experiments were analysed on a liquid chromatograph with mass detection. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Biouhlie, pyrolýza, ibuprofen, sulfametoxazol, sorpcia, vysokoúčinná kvapalinová 

chromatografia, hmotnostná spektrometria 

 

KEYWORDS 

Biochar, pyrolysis, ibuprofen, sulfamethoxazole, sorption, high performance liquid 

chromatography, mass spectrometry 



 

4 
 

ŠTOFKO, Jakub. Účinnost odstranění vybraných léčiv z vody různými sorpčními materiály. 

Brno, 2019. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/116284. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie a 

technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie 

Prehlasujem, že som túto diplomovú prácu vypracoval samostatne, a že všetky použité 

literárne zdroje som správne a úplne citoval. Diplomová práca je z hľadiska obsahu majetkom 

Fakulty chemické VUT v Brne a môže byť využitá ku komerčným účelom len so súhlasom 

vedúceho diplomovej práce a dekana FCH VUT. 

 

................................ 

podpis študenta 

 

 

 

Poďakovanie 

Rád by som poďakoval mojej vedúcej práce pani prof. RNDr. Miladě Vávrové, CSc. za jej 

odborné vedenie, metodickú pomoc a cenné rady, ktoré mi poskytla. Taktiež by som chcel 

poďakovať Ing. Tereze Švestkovej za pomoc a rady pri realizovaní experimentov, ako aj 

celému ústavu ÚCHTOŽP za poskytnutie podpory a prostredia pre riešenie tejto práce.  

V neposlednej rade by som rád poďakoval výskumnému centru AdMaS Brno za 

poskytnutie vzoriek pre realizáciu experimentov. 



 

5 
 

OBSAH  

 

1  ÚVOD ............................................................................................................................... 7 

2  TEORETICKÁ ČASŤ ...................................................................................................... 8 

2.1. Farmaceutiká v životnom prostredí ............................................................................... 8 

2.1.1. Nesteroidné, protizápalové látky ........................................................................... 8 

2.1.1.1. Ibuprofen ............................................................................................................ 9 

2.1.2. Sulfónamidové antibiotiká ................................................................................... 10 

2.1.2.1. Sulfametoxazol ................................................................................................. 11 

2.2. Biouhlie ....................................................................................................................... 11 

2.2.1. Definícia .............................................................................................................. 12 

2.2.2. Environmentálne využitie .................................................................................... 12 

2.2.2.1. Biouhlie ako kondicionér pre pôdu .................................................................. 12 

2.2.2.2. Odpadové hospodárstvo .................................................................................. 13 

2.2.2.3. Vplyv biouhlia na klimatické pomery ............................................................... 13 

2.2.2.4. Výroba bioenergie............................................................................................ 14 

2.2.2.5. Ďalšie využitie biouhlia ................................................................................... 14 

2.2.3. Biouhlie ako univerzálny sorpčný materiál ......................................................... 14 

2.3. Mechanizmy sorpcie organických polutantov na biouhlí ............................................ 14 

2.3.1. Záchyt v poréznej štruktúre ................................................................................. 15 

2.3.2. Difúzia a rozdeľovanie ........................................................................................ 16 

2.3.3. Hydrofóbna interakcia ......................................................................................... 16 

2.3.4. Aromatická- π väzba a katiónová- π väzba ......................................................... 16 

2.3.5. Elektrostatické interakcie .................................................................................... 17 

2.3.6. Vodíková väzba ................................................................................................... 17 

2.4. Odstraňovanie organických kontaminantov vo vodách .............................................. 18 

2.5. Produkcia biouhlia....................................................................................................... 19 

2.6. Enviromentalne a ekonomické výhody použitia biouhlia ........................................... 22 

2.7. Čistiarenský kal ako zdroj biouhlia ............................................................................. 22 

2.7.1. Využitie pyrolýzy pre spracovanie čistiarenského kalu ...................................... 22 

2.7.2. Predúprava čistiarenského kalu ........................................................................... 24 

2.7.3. Faktory ovplyvňujúce zloženie biouhlia .............................................................. 25 

3  EXPERIMENTÁLNA ČASŤ ......................................................................................... 27 

3.1. Prístroje a pomôcky ..................................................................................................... 27 



 

6 
 

3.2. Software pre spracovanie dát ...................................................................................... 27 

3.3. Použité chemikálie a štandardy ................................................................................... 27 

3.4. Sorpčné materiály ........................................................................................................ 28 

3.4.1. Aktívne uhlie ....................................................................................................... 28 

3.4.2. Biouhlie ............................................................................................................... 28 

3.4.3. Modifikácia sorpčných materiálov ...................................................................... 29 

3.5. Sledovaná matrica ....................................................................................................... 29 

3.6. Sorpčné experimenty ................................................................................................... 30 

3.6.1. Popis experimentu ............................................................................................... 30 

3.6.2. Časová závislosť .................................................................................................. 31 

3.6.3. Koncentračná závislosť ....................................................................................... 31 

3.6.4. Závislosť na množstve sorbentu .......................................................................... 32 

3.7. Postup stanovenia jednotlivých liečiv ......................................................................... 32 

3.7.1. Parametre analýzy ................................................................................................ 32 

3.7.2. Optimalizácia metódy .......................................................................................... 34 

3.7.3. Vyhodnotenie údajov ........................................................................................... 37 

3.7.4. Štatistické spracovanie ........................................................................................ 38 

3.8. Stanovenie merného povrchu jednotlivých sorbentov ................................................ 39 

4  VÝSLEDKY A DISKUSIA ............................................................................................ 40 

4.1. Vlastnosti sorpčných materiálov ................................................................................. 40 

4.2. Sorpčné experimenty s liečivom ibuprofen ................................................................. 41 

4.2.1. Časová závislosť .................................................................................................. 42 

4.2.2. Koncentračná závislosť ....................................................................................... 44 

4.2.3. Množstevná závislosť .......................................................................................... 47 

4.2.4. Experimenty s modifikovanými sorbentami ........................................................ 50 

4.3. Sorpčné experimenty s liečivom sulfametoxazol ........................................................ 51 

4.3.1. Množstevná závislosť .......................................................................................... 51 

4.3.2. Experimenty s modifikovanými sorbentami ........................................................ 53 

4.4. Porovnanie jednotlivých sorpčných materiálov .......................................................... 55 

5  ZÁVER ........................................................................................................................... 57 

6  ZOZNAM CITOVANÝCH ZDROJOV ......................................................................... 58 

7  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK ........................................................................... 68 

 

 



 

7 
 

1  ÚVOD 

Počas histórie biologického života na Zemi trvajúceho niekoľko miliónov rokov, nebola 

problematika znečisťovania životného prostredia chemickými látkami tak aktuálna, ako je 

dnes. Do databázy CAS, najkomplexnejšej zbierky informácií o chemických látkach na svete, 

ktorá obsahuje zoznam viac ako 92 miliónov chemických látok a ich vlastností, sa denne 

pridáva viac ako 15 000 nových zlúčenín. Látky obsahujúce ťažké kovy alebo perzistentné 

organické látky sú už mnoho rokov klasifikované ako nebezpečné, avšak pri mnohých látkach 

stále nie je dostatočne určený spôsob ich reakcie so životným prostredím, ich transport, 

premena alebo akumulácia, a teda ich celkový efekt na živé organizmy. Výskum sa musí 

taktiež zamerať na vplyv týchto látok pri nízkych koncentráciách a dlhodobých expozíciách 

na organizmy. Európsky chemický priemysel ako hospodársky celok výrazne rastie, čo je 

spojené so zvýšenou produkciou a možnosťou kontaminácie životného prostredia chemickými 

látkami. Ochrana životného prostredia musí prebiehať na všetkých úrovniach, a  to  

od primárnych výrobcov, jednotlivých sektorov odvetvia, spotrebiteľov až po sektor 

likvidácie odpadov. 

Svetová spotreba jednej z najviac používanej skupiny liečiv, antibiotík, vzrástla  

za posledných 15 rokov o  65 %. V roku 2015 bola spotreba na úrovni 34,8 miliardy 

definovaných denných dávok (DDD), zatiaľ čo v roku 2000 bola spotreba na úrovni  

21,1 DDD. Ďalšou skupinou najviac používaných liečiv sú nesteroidné protizápalové látky 

(NSAIDs). Bolo zistené, že v USA bolo v roku 2010 viac ako 29 miliónov pravidelných 

spotrebiteľov NSAIDs. Podľa štúdie sa v roku 2010 zvýšila spotreba NSAIDs o 41 % 

v porovnaní s rokom 2005 [1]. Výsledky analýz z 24 štátov preukázali nízke koncentrácie 

liečiv vo vodách. Liečivá sa do vodného prostredia dostávajú rôznymi cestami. V nezmenenej 

forme alebo vo forme metabolitov sú priamo vylučované užívateľmi. Podľa štúdií britských 

vedcov končí v odpadkoch tretina pozáručných liečiv a až jedna pätina priamo v odpadných 

vodách. Ďalšou cestou liečiv do životného prostredia sú priesaky z nedostatočne 

zabezpečených skládok. Liečivá alebo ich metabolity sa do životného prostredia taktiež 

dostávajú prostredníctvom hospodárskych alebo domácich zvierat. V rámci procesu čistenia 

odpadných vôd sú látky obsiahnuté v liekoch odstraňované iba čiastočne, v niektorých 

prípadoch vôbec. Týmto spôsobom sa farmaceutiká dostávajú do povrchových a niekedy  

aj podzemných vôd, z nich niektoré môžu byť zdrojom pitnej vody. 

Táto diplomová práca sa zaoberá aplikáciou rôznych sorpčných materiálov  

pre odstraňovanie vybraných liečiv zo skupín sulfonamidových antibiotík (sulfametoxazol) 

a nesteroidných protizápalových liečiv (ibuprofen) vo vode. Pri týchto experimentoch sú 

porovnávané sorpčné mechanizmy komerčne používaného aktívneho uhlia a biouhlia,  

ako výsledného produktu pyrolýzy rôznych vstupných surovín. Na základe štúdií sú 

realizované experimenty v kadičkách na modelovej vode pri špecifických podmienkach 

sorpcie. Výsledky sorpčných experimentov sú hodnotené na základe analýz na kvapalinovom 

chromatografe s hmotnostnou spektrometriou. 
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2  TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1. Farmaceutiká v životnom prostredí 

V súčasnej dobe narastajú obavy o prítomnosť a osud farmaceutických zlúčenín v životnom 

prostredí. Potenciálna negatívna interakcia farmaceutík a iných organických zlúčenín 

pochádzajúcich zo spotrebných výrobkov s biologickými systémami viedla k ich začleneniu 

medzi potenciálne kontaminanty, tzv. Emerging contaminants (ECs) alebo potenciálne 

znepokojujúce látky tzv. Emerging substances of concern (ESOC) [2]. Schematické 

znázornenie vstupov liečiv do prostredia zobrazuje obrázok 1. 

 

Obrázok 1 Cesty expozície farmaceutických výrobkov 

 

2.1.1. Nesteroidné, protizápalové látky  

Nesteroidné, protizápalové lieky (NSAIDs) patria medzi najviac konzumované voľno 

predajné lieky na celom svete. Táto kategória popisuje skupinu zlúčenín, ktoré majú 

antipyretické, analgetické alebo protizápalové účinky pri liečbe reumatických chorôb, bolestí 

a zápalov. V nízkych dávkach sú NSAIDs účinné pre liečbu symptómov na krátke časové 

obdobie, ale následne sú z tela vylúčené v nezmenenej forme, alebo ako metabolity rozpustné 

vo vode.  

V dôsledku toho preniká veľká časť týchto liečiv do čistiarní odpadových vôd (ČOV) 

alebo zariadení na spracovanie kalu, kde nastáva len čiastočná degradácia. Ak je odpadová 
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voda znovu používaná v poľnohospodárstve, môžu tieto zlúčeniny preniknúť do pôdy alebo 

podzemných zdrojov vody. Medzi najviac konzumované nesteroidné protizápalové lieky, 

ktoré sa často vyskytujú vo vodnom prostredí patria: aspirín, acetaminofén, ibuprofen, 

naproxén a diklofenak [3]. 

Z predchádzajúcich štúdií vyplýva, že účinnosť eliminácie špecifických NSAIDs 

v technologickom procese ČOV je vysoko variabilná. Diklofenak má odhadnutý rozsah 

degradácie od 20 do 40 %, zatiaľ čo ibuprofen sa ľahko degraduje pri aeróbnych 

podmienkach (viac ako 90 %) a odstránenie naproxénu bolo v rozmedzí 50 až 80 % 

v biologickej čistiarni odpadných vôd [4]. V dôsledku toho boli zistené koncentrácie liečiv 

v ng/l
-1

 až µg/l
-1

 v povrchových vodách, ktoré sú hlavným zdrojom surovej vody pre úpravne 

pitnej vody a v podzemných vodách. Vzhľadom na ich neúplné odstránenie pri spracovaní  

na úpravni pitnej vody a  ich hydrofilnej povahy bola zistená prítomnosť niektorých liečiv 

v pitnej vode v koncentráciách rádovo ng/l
-1

 [5]. 

Napriek čiastočnej degradácii liečiv sú stále detekovateľná množstvá vo vodnom  

aj suchozemskom prostredí. NSAID je environmentálne významná skupina, vzhľadom na ich 

potenciálny negatívny efekt na fyziológiu organizmov, ako aj ich významné globálne šírenie. 

O dôležitosti danej problematiky svedčí aj štúdia o  akútnom zlyhaní obličiek u supov 

v určitých oblastiach Ázie, spôsobenom konzumáciou mŕtvych tiel dobytka, ktoré obsahovali 

zvýšené množstvo rezíduí diklofenaku [6]. Pochopenie podstaty transformácie a kinetických 

schopností NSAID v životnom prostredí je nutné nejen vo vedeckom, ale aj vo verejnom 

záujme. 

2.1.1.1. Ibuprofen 

Ibuprofen je bežne používané nesteroidné protizápalové liečivo, ktoré je dostupné na predpis, 

ale taktiež je aj voľne predajné. Ibuprofen je považovaný za jeden z najbezpečnejších NSAID  

a je všeobecne dobre tolerovaný, ale napriek tomu môže zriedkavo spôsobiť klinicky zjavné  

a závažne akútne poškodenie pečene. Ibuprofen inhibuje aktivitu cyklooxygenázy I a II,  

čo vedie k zníženej tvorbe prekurzorov prostaglandínov a tromboxánov. To vedie k zníženiu 

syntézy prostaglandínov (prostaglandínsyntázy), čo je hlavný fyziologický účinok ibuprofenu. 

Ibuprofen tiež spôsobuje zníženie tvorby tromboxánovej A2 syntézy tromboxánsyntázou,  

čím inhibuje agregáciu krvných doštičiek [7]. 

Ibuprofen, kyselina 2-(4-izobutylfenyl) – propiónová, je derivát kyseliny propiónovej.  

Je prakticky nerozpustný vo vode, ale veľmi rozpustný vo väčšine organických rozpúšťadiel, 

ako je etanol (66,18 g / 100 ml pri 40 ° C pre 90 % EtOH), metanol, acetón a dichlórmetán. 

Pôvodná šesť kroková syntéza ibuprofenu skupinou Boots začala so zlúčeninou  

2-metylpropylbenzénu. Moderná, ekologickejšia technika syntézy zahŕňa iba tri kroky. 

Ibuprofen sa priemyselne vyrába ako racemická zmes S a R izoméru, z ktorých biologicky 

aktívnejší je S (pravotočivý) izomér. Podobne ako iné 2-arylpropionátové deriváty obsahuje 

stereocentrum v ɑ polohe propionátovej skupiny [8]. Jednotlivé štruktúry ibuprofenu sú 

uvedené na obrázku 2. Štruktúry b) a  c) boli vytvorené semiempirickou metódou PM3 

pomocou softvéru Gaussian-03 [9]. 
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Obrázok 2 Molekulárna štruktúra ibuprofenu [9] 

 

2.1.2. Sulfónamidové antibiotiká 

Liečivá používané vo veterinárnej oblasti môžu vstupovať do životného prostredia 

prostredníctvom poľnohospodárskeho odpadu aplikovaného na pôdy alebo ako výluhy z miest 

hromadných skládok uhynutých hospodárskych zvierat [10][11]. Na základe týchto vstupov je 

možné vo vodách a v pôdach pozorovať vysoké koncentrácie antibiotík a následný vznik 

rezistentných baktérií. Sulfónamidy (SAs) je jedna z najviac používaných skupín antibiotík  

vo veterinárnej oblasti a sú aj najčastejšie detekované vo vodách a v pôdach [12].  

Štruktúra sulfonamidov zodpovedá derivátom p-amino-benzo-sulfonamidu, ktoré sa líšia 

substituentom na amidovej skupine [13]. Intenzívne sa používajú pre podporu rastu zvierat 

a ako prostriedok pre zamedzenie infekčných chorôb. Vo výkaloch ošípaných bola zistená 

koncentrácia sulfonamidov 20 mg na kilogram ošípaných [14]. Sulfonamidy vykazujú menšiu 

tendenciu sorpcie, sú ťažko biodegradovateľné, ale ľahko podliehajú vymývaniu. Sorpcia SAs 

bola študovaná na ílovitých pôdach, humínových zložkách pôd, nanočasticiach a čiernom uhlí 

[15]. Len niekoľko publikácií uvádza adsorpciu SAs na biouhlie, hoci sa ukázalo, že sorpcia 

vzrastá so zvyšujúcou sa aromatickosťou a elektronegativitou biouhlia [16]. Štruktúra 

sulfónamidovej skupiny je znázornená na obrázku 3. 

 

Obrázok 3 Štruktúra sulfónamidovej skupiny [17] 
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2.1.2.1. Sulfametoxazol 

Sulfametoxazol (SMZ alebo SMX) je antibiotikum, ktoré sa používa na bakteriálne infekcie, 

ako sú infekcie močových ciest, bronchitída a prostatitída a je účinný proti gramnegatívnym 

aj pozitívnym baktériám, ako sú napríklad Listeria monocytogenes a E. coli [17]. 

Prontosil (sulfamidochrysoidín), ktorý objavil Domagk v roku 1932, sa stal prekurzorom 

pre vývoj sulfónamidov. V spojení s diaminopyrimidínmi inhibujú syntézu kyseliny listovej 

baktérií. Sulfametoxazol je derivátom p-amino-benzo-sulfamidu, čo je štrukturálny analóg 

kyseliny p-aminobenzoovej, ktorá je potrebná u baktérií pre syntézu kyseliny listovej. Voľná 

amino skupina v pozícii 4 a sulfonamidová skupina v polohe 1 sú zodpovedné  

za antibakteriálne vlastnosti. Na zvýšenie absorpcie majú pozitívny vplyv heterocyklické 

alebo aromatické kruhy substituované na sulfonamide. Štruktúra jednotlivých zlúčenín je 

znázornená na obrázku 4 [17]. 

 

Obrázok 4 Štruktúry jednotlivých zlúčenín [17] 

2.2. Biouhlie 

Pôvod biouhlia je spojený s dávnym kmeňom Amerindiánov žijúcich v amazonskom pralese 

známym tiež ako Terra Preta de Indio, kde bola technikou „sekania a zuhoľnatenia“ vytváraná 

úrodná černozem. Výskum pôdy Terra Preta, resp. hortického antroposolu, čo predstavuje 

výsledok hlbokej kultivácie, intenzívneho hnojenia a dlhodobej aplikácie organických 

zvyškov, odhalil účinky biouhlia na funkcionalizáciu pôdy. Jednalo sa najmä o zvýšenie 

úrodnosti a stability pôdy. Význam biouhlia vzrastá nielen pre vedcov a farmárov, ale aj ako 

významný nástroj environmentálneho manažmentu [18]. 
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2.2.1. Definícia 

Biouhlie je novovzniknutý vedecký pojem. Lehman a Joseph definujú biouhlie ako „produkt 

bohatý na uhlík, vzniknutý zahriatím biomasy ako drevo, hnoj alebo lístie v uzavretom malom 

kontajneri s malým alebo žiadnym obsahom vzduchu“ [19]. Presnejšia definícia podľa 

Shackley a kol. opisuje biouhlie ako „poréznu uhlikatú pevnú látku, vyrobenú 

termochemickou konverziou organických materiálov v atmosfére zbavenej kyslíka, ktorá má 

fyzikálno-chemické vlastnosti vhodné pre bezpečné a dlhodobé ukladanie uhlíka v životnom 

prostredí“ [20]. Verheijen a kol. tiež definovali biouhlie ako „biomasu, ktorá bola 

pyrolizovaná pri nulovom alebo minimálnom obsahu kyslíka, aplikovaná na pôdu 

konkrétneho miesta, s očakávaním trvalého zachytenia uhlíka a súčasného zlepšenia kvality 

pôdy v rámci súčasného a budúceho riadenia, a  zároveň zamedzení krátkodobého alebo 

dlhodobého negatívneho účinku na širšie prostredie, ako aj na zdravie zvierat a ľudí“ [21]. 

Organizácia Medzinárodná iniciatíva za biouhlie štandardizuje definíciu biouhlia ako „pevný 

materiál získaný z termochemickej konverzie biomasy v prostredí s obmedzeným prístupom 

kyslíka“ [22].  

Na základe použitia sa dá jednoznačne definovať rozdiel medzi uhlím a biouhlím. Uhlie 

predstavuje zdroj zuhoľnatených organických látok pre získavanie paliva a energie, zatiaľ  

čo biouhlie slúži na stabilizáciu uhlíka a  iné environmentálne aplikácie [19]. Pojem 

hydrouhlie úzko súvisí s biouhlím, avšak je produkované hydrotermálnou karbonizáciou 

biomasy [23]. Vo všeobecnosti sa biouhlie vyrába suchou karbonizáciou alebo pyrolýzou  

a splyňovaním biomasy, zatiaľ čo hydrouhlie sa produkuje hydrotermálnou karbonizáciou 

vodnej suspenzie biomasy pod tlakom. Produkty týchto dvoch procesoch sa značne líšia  

vo svojich fyzikálno-chemických vlastnostiach [24]. 

 

2.2.2. Environmentálne využitie 

Biouhlie sa vzhľadom na životné prostredie predovšetkým využíva pre zlepšovanie kvality 

pôdy, odpadové hospodárstvo, zmiernenie klimatických zmien a produkciu bioenergie [19]. 

 

2.2.2.1. Biouhlie ako kondicionér pre pôdu 

Vďaka vysokému obsahu organického uhlíka je biouhlie schopné zlepšiť fyzikálno-chemické 

a biologické vlastnosti pôdy. So zvyšujúcim podielom organického uhlíka rastie vodná 

kapacita pôdy. Zvýšenie kapacity pôdy súvisí s  hydrofóbnosťou a veľkou povrchovou 

plochou biouhlia a následného zlepšenia štruktúry pôdy [21]. Biouhlie má väčšinou neutrálne 

až alkalické pH, avšak môže sa vyskytovať aj s kyslým charakterom. Hodnota pH závisí  

na rôznych faktoroch vrátane suroviny a  podmienok procesu výroby biouhlia. Zásadité pH 

biouhlia je schopné neutralizovať pôdy kyslého charakteru a tým zvýšiť produktivitu rastlín. 

Pri aplikácii biouhlia bolo taktiež pozorované výrazné zvýšenie klíčivosti semien a zvýšené 

výnosy plodín [25].  
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Doposiaľ nebola venovaná veľká pozornosť štúdiu účinkov biouhlia na pôdnu faunu. 

Podrobnejšie študovaný bol efekt biouhlia na dážďovkách. Pri pokusoch bol pozorovaný 

krátkodobý negatívny účinok, avšak pri dlhodobých pokusoch sa účinky biouhlia nijako 

negatívne nepreukázali. Možným vysvetlením krátkodobého negatívneho účinku je zmena pH 

pôdy vzhľadom na pH biouhlia, ktoré úzko súvisí s biomasou, z ktorej je biouhlie vytvorené. 

Zvýšenie pH pôdy spôsobilo biouhlie vyprodukované z odpadného kalu alebo biomasy 

z odpadu zo živočíšnej a rastlinnej produkcie. Biouhlie vyprodukované z drevnej biomasy 

nepreukázalo žiadne výrazné ovplyvnenie pH pôdy [26]. 

Značným problémom pri aplikácii biouhlia je jeho vplyv na rozklad uhlíka prirodzene 

obsiahnutého v pôde. Zlepšením podmienok pre mikroorganizmy a zvýšením pH prispieva 

biouhlie k dekompozícii prírodného uhlíku [27]. Na druhej strane sa pozorovala zvýšená 

sorpcia uvoľneného prírodného uhlíku a tým zníženie jeho dekompozície. Tento negatívny 

efekt prispieva k toxicite biouhlia a následnému zníženiu mikrobiálnej aktivity [28]. 

2.2.2.2. Odpadové hospodárstvo 

Biouhlie, ako výsledný produkt živočíšneho a rastlinného odpadového hospodárstva, má 

veľký potenciál pre znižovanie znečisťovania životného prostredia spojeného s odpadovým 

hospodárstvom. Využitie odpadovej biomasy pre výrobu bioplynu je nielen ekonomické,  

ale aj prínosné predovšetkým pre zmierňovanie klimatických zmien, ako aj výrobu energie 

[29]. Odpadová biomasa, ktorá sa vo väčšej miere používa na produkciu biouhlia, zahŕňa 

zvyšky technických plodín, odpad z lesného hospodárstva, živočíšny trus, potravinársky 

odpad, papierenský odpad, pevný komunálny odpad a čistiarenský kal [30]. Pyrolýza 

živočíšneho trusu a  čistiarenského kalu zabíja prítomné mikroorganizmy, čím sa znižuje 

riziko negatívneho vplyvu na zdravie organizmov [19]. Avšak zvýšenú pozornosť je potrebné 

venovať perzistencii toxických ťažkých kovov v biouhlí vyprodukovanom z čistiarenských 

kalov alebo pevného komunálneho odpadu pred dlhodobou aplikáciou na pôdu [31]. 

2.2.2.3. Vplyv biouhlia na klimatické pomery 

Stabilizovanie uhlíka v pôde konverziou biomasy na biouhlie a jeho aplikácia na pôdu bolo 

navrhnuté ako jeden z najlepších spôsobov zmiernenia klimatických zmien [32]. Dlhodobá 

stabilita biouhlia v pôde je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim zníženie emisií CO2  

do ovzdušia [30]. Nedávny dlhodobý experiment preukázal, že priemerná doba zdržania 

uhlíku v biouhlí sa pohybuje od 90 do 1600 rokov v závislosti na stabilite štruktúry [33]. 

Niekoľko štúdií naznačuje, že biouhlie je schopné redukovať emisné plyny ako oxid dusný 

a metán z pôdy biotickým ako aj abiotickým mechanizmom [19].  

Wolf a kol. navrhli trvalo udržateľný koncept biouhlia, ktorý eliminuje vznik skleníkových 

plynov ako N2O a CH4 pyrolýzou odpadovej biomasy. Bioenergia vyrobená pyrolýzou 

kompenzuje spotrebovanú energiu z fosílnych zdrojov a navyše polovica množstva uhlíka 

fixovaného v biomase fotosyntézou zostáva zachovaná v biouhlí. Odhaduje sa, že biouhlie je 

schopné kompenzovať maximálny udržateľný technický potenciál cca. 12 % ľudskej 

produkcie CO2-C ekvivalentných emisií [34]. 
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2.2.2.4. Výroba bioenergie 

Premene odpadovej biomasy na biouhlie pri rýchlej alebo pomalej pyrolýze prináša popri 

vzniku biouhlia aj potenciálne významné využitie ďalších produktov ako zdroje bioenergie. 

Tento druh energie môže slúžiť ako alternatíva k fosílnym palivám s  výrazne nižšími 

emisiami CO2 [35]. Podmienky pri procese pyrolýzy predstavujú rozhodujúci faktor  

pre výsledný pomer produktov. Pri pomalej pyrolýze vzniká menej kvapalného produktu, 

zatiaľ čo pri rýchlej pyrolýze vzniká väčšie množstvo kvapalnej zložky resp. biooleja 

a relatívne menšie množstvo biouhlia [36]. Pri produkcii 35 % biouhlia bolo možné dosiahnuť 

maximálnu produkciu bioenergie 8,7MJ na kilogram biomasy [34].  

2.2.2.5. Ďalšie využitie biouhlia 

Vypúšťania kontaminantov do životného prostredia z priemyselných, obytných i komerčných 

zdrojov má na okolité ekosystémy degradačný vplyv. V dôsledku tejto antropogénnej činnosti 

sú zložky ekosystému ako voda alebo pôda často predmetom kontaminácie organickými alebo 

anorganickými polutantmi. V súčasnej dobe napredujú technológie na obnovu 

kontaminovaného média. Obnovu kontaminovaného média pomocou biouhlia sa darí úspešne 

aplikovať [30]. 

 

2.2.3. Biouhlie ako univerzálny sorpčný materiál 

Materiály na báze uhlíku sa už dlhú dobu používajú ako sorbenty organických 

a anorganických polutantov vo vode a pôde. Aktívne uhlie, teda uhlie, ktoré bolo upravené 

kyslíkom pre zvýšenie mikroporezity a  povrchovej plochy, sa v  súčasnosti najčastejšie 

používa ako sorpčný materiál. Prívlastok „aktivované“ sa bežne používa na opis zvýšenej 

povrchovej plochy pri tepelnom alebo chemickom spracovaní.  

Biouhlie je podobné aktivovanému uhliu a to veľkosťou povrchovej plochy a podobnému 

procesu výroby pyrolýzou [37]. Biouhlie však oproti aktivovanému uhliu nie je  

vo všeobecnosti upravované. Vlastnosti biouhlia podobné aktivovanému uhliu sú výrazným 

predpokladom pre aplikáciu biouhlia ako sorbentu pre organické a anorganické polutanty 

izolovane z vody a pôdy. Špecifické vlastnosti biouhlia sú ovplyvnené predovšetkým teplotou 

pyrolýzy, časom zdržania a  typom východiskovej suroviny. Výber surovín a podmienok 

pyrolýzy je pre výsledné sorpčné vlastnosti pevného produktu esenciálne [30]. 

 

2.3. Mechanizmy sorpcie organických polutantov na biouhlí 

Medzi látky nachádzajúce sa v neupravených, ale aj upravených zdrojoch vody, patria 

prchavé organické látky (VOCs), prírodné organické látky (NOMs), vedľajšie produkty 

dezinfekčných látok (DBPs), perfluóralkylové kyseliny, pesticídy, farmaceutiká a produkty 

osobnej hygieny.  
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Bolo preukázané, že farmaceutické látky ako sulfametoxazol, diklofenak, karbamazepín 

a mnohé iné sú schopné sorpcie na biouhlie [43]. Ako už bolo spomenuté, interakcia medzi 

biouhlím a kontaminantom je ovplyvnená hlavne špecifickým povrchom, povrchovým 

nábojom, funkčnými skupinami a  ďalšími štrukturálnymi a fyzikálno-chemickými 

vlastnosťami. Jednotlivé druhy sorpčných mechanizmov sú znázornené na obrázku 5. 

 

 

Obrázok 5 Sorpčné mechanizmy medzi biouhlím a organickým kontaminantom [61] 

 

2.3.1. Záchyt v poréznej štruktúre 

Biouhlie obsahuje, podobne ako väčšina poréznych štruktúr na báze uhlíka, mikropóry 

o veľkosti menšej ako 2 nm, mezopóry veľkosti v rozmedzí 2 až 50 nm a makropóry väčšie 

ako 50 nm. Väčšinu porézneho povrchu biouhlia tvoria mikropóry a malé mezopóry (2-

20nm), ktoré majú aj najväčší vplyv na záchyt organických kontaminantov [44]. Sorpcia 

organických látok záchytom v poréznej štruktúre je funkciou celkového objemu mikropórov 

a mezopórov sorbentu [45]. Ukázalo sa, že pri relatívne nízkych koncentráciách rozpustených 

látok v roztoku, alebo pri biouhlí s nízkym obsahom prchavých zložiek, prevláda ako hlavný 

sorpčný mechanizmus záchyt v poréznej štruktúre. Vo väčšine prípadov je sorpčná kinetika 

veľmi rýchla a často sprevádzaná nelineárnymi Langmuirovými izotermami.  
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Sorpcia záchytom v póroch nastáva na karbonizovanej časti a je účinná ako pre polárne, 

tak aj pre nepolárne organické kontaminanty. Pri použití biouhlia z biomasy z rôznych 

zdrojov ako dub, trávy z druhu lipnicovité alebo borovice, sa preukázal ako hlavný sorpčný 

mechanizmus záchytu katecholu na poréznej štruktúre biouhlia, avšak nevylučuje sa 

príspevok iných mechanizmov [46]. Pri sorpcii 1,4-dichlórbenzénu a 1,2,4-trichlórbenzénu  

na biouhlí vyprodukovanom z borovicovej biomasy sa predpokladá, že kvôli malej veľkosti 

daných polutantov prevládal ako sorpčný mechanizmu záchyt na poréznej štruktúre [45]. 

2.3.2. Difúzia a rozdeľovanie 

Difúzia organických látok všeobecne prebieha difúziou do pórov alebo do organickej hmoty 

(OM) nekarbonizovanej zložky biouhlia [46][47]. Difúzia do OM je podobný mechanizmu 

rozdeľovania, ktorý sa vyskytuje pri vysokých koncentráciách rozpustených látok alebo 

v prípade biouhlia s vysokým obsahom prchavých organických zložiek, kde dochádza 

k rozpúšťaniu kontaminantu v matrixe OM, čo zvyšuje celkovú sorpciu. 

Rozdeľovanie prebieha na amorfnej časti biouhlia, ktorá môže pozostávať z malých 

polyaromatických a alifatických reťazcov vrátane pyrolov, fenolov, ketónov a cukrov [48]. 

Rozdeľovanie je charakterizované lineárnymi izotermami a nie je závislé na koncentrácii [47]. 

Difúzia môže vzhľadom na pórovitosť biouhlia podliehať obmedzeniam, avšak kontaminanty 

obsahujúce hydrofilné molekuly ochotne podliehajú rozdeľovaniu [49]. Mechanizmus 

rozdeľovania na frakcii organického uhlíku (OC) sa výrazne prejavuje pri sorpcii atrazínu 

a karbarylu na biouhlí vyprodukovanom z organických zvyškov z  chovu hovädzieho 

a bravčového dobytka pri teplotách 200°C a 350°C [37]. Pri biouhlí vyprodukovanom 

z biomasy zloženej z trávnatej a drevnatej zložky bol pozorovaný výrazný efekt sorpcie 

rozdeľovaním na organický uhlík v amorfných častiach biouhlia [50]. Pri biouhlí s obsahom 

organickej hmoty boli procesy difúzie a rozdeľovania definované ako rýchlosť určujúca kroky 

sorpcie [46].  

2.3.3. Hydrofóbna interakcia 

Pri hydrofóbnej interakcii dochádza k rozdeľovaniu a  hydrofóbnej adsorpcii [51]. 

Hydrofóbne organické zlúčeniny (HOC) alebo neutrálne iónové zlúčeniny sa môžu na čerstvé 

biouhlie s malým oxidovaným povrchom sorbovať rozdeľovaním a hydrofóbnou adsorpciou. 

Pri sorpcii perfluóroktansulfonanu na biouhlie vyprodukovaného z kukuričnej slamy a bôbov 

prevládala sorpcia hydrofóbnou interakciou medzi C-F reťazcami a hydrofóbnymi miestami 

biouhlia [52]. V porovnaní s delením sa však vyskytuje hydrofóbna adsorpcia na povrchoch 

sorbentov s nízkou hydratačnou energiou ako výsledkom priamej konkurencie medzi 

sorbovanou nepolárnou molekulou a molekulou vody [51].  

2.3.4. Aromatická- π väzba a katiónová- π väzba 

Medzi planárnymi aromatickými zlúčeninami a miestami biouhlia so štruktúrou podobnou 

grafénu dochádza k vzniku silnej nekovalentnej π-elektrónovej donorno- akceptorovej väzby. 

K celkovej tvorbe štruktúry podobnej grafénu dochádza pri teplote vyššej ako 1100°C, ale pri 

teplote vyššej ako 500°C dochádza taktiež k nerovnomernej distribúcii náboja aromatických 

kruhov, čo môže znížiť alebo zvýšiť elektrónovú hustotu, a tým vytvoriť miesta s vyšším 
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alebo nižším obsahom π-elektrónov [48]. Pri teplotách nižších ako 500°C vznikajú aromatické 

π systémy, ktoré majú vlastnosti elektrónových akceptorov [53].  

Pri biouhlí spracovanom pri vysokých teplotách môžu vzniknuté polykondenzované 

aromatické kruhy alebo elektrónovo bohaté miesta so štruktúrou grafénu poskytovať π 

elektróny pre elektrónovo-akceptorné molekuly. Pri pokusoch sorpcie atrazínu na biouhlie 

bola ako hlavný sorpčný mechanizmus stanovená π- π EDA interakcia medzi chlórom 

substituovanom na atrazíne a aromatickom uhlíku na povrchu biouhlia [54]. 

Pri biouhlí vzniknutom z  čistiarenského kalu alebo zo zvyškov chovu hospodárskych 

zvierat, bohatom na minerály ako Fe, Mg, Si, K alebo Ca, sa môžu tieto minerály podieľať  

na špecifickej katión- π interakcii medzi polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAH), 

avšak pre uplatnenie týchto interakcií sú potrebné aj hydrofóbne alebo disperzné sily [55]. 

2.3.5. Elektrostatické interakcie 

Elektrostatické interakcie sú hlavným mechanizmom sorpcie iónových alebo ionizovateľných 

organických zlúčenín [54]. Ióny kontaminantov sú k biouhliu priťahované k jeho opačne 

nabitému povrchu, a  preto katiónové organické zlúčeniny budú priťahované k  povrchu 

biouhlia, ktoré je nabité negatívne, zatiaľ čo anióny sú priťahované k  miestam nabitým 

pozitívne [30]. Preukázalo sa, že biouhlie je schopné sorbovať farbivá katiónovej povahy  

ako metylénová modrá alebo metyl fialová elektrostatickou interakciou [56]. Biouhlie 

produkované pri nízkej teplote obsahujúce skupiny ako fenol alebo karboxyl môžu taktiež 

viazať organické látky vyskytujúce sa ako katióny.  

Príťažlivé alebo odpudivé sily závisia okrem štruktúry a funkčných skupín aj na pH 

a iónovej sile [30]. Zvýšenie iónovej sily roztoku pri odpudivých elektrostatických silách 

medzi iónom kontaminantu a povrchom biouhlia vedie k  zvýšeniu sorpcie. Avšak pri 

pozitívnych elektrostatických silách vedie zvýšenie iónovej sily roztoku k  zníženiu sorpcie. 

Tento efekt sa pozoroval napríklad pri sorpcii metylénovej modrej (MB), kde došlo pri 

zvýšení iónovej sily roztoku z 0,01 na 0,1 M NaCl k zníženiu sorpcie z 4,5 mg na 3 mg na 

gram sorbentu kvôli konkurenčným sorpciam medzi katiónmi Na
+
 a MB

+
 [56]. 

2.3.6. Vodíková väzba 

Polárne organické zlúčeniny sa na povrch biouhlia viažu prevažne vodíkovými mostíkmi [50]. 

Organickým kontaminantom obsahujúcim elektronegatívny prvok napomáha k  tvorbe 

vodíkových mostíkov obsah polárnych skupín na povrchu biouhlia [53]. Tento mechanizmus 

sa uplatňuje napríklad pri sorpcii dibutylftalátu na biouhlí z  ryže a taktiež pri biouhlí 

vyprodukovanom zo zvyškov chovu ošípaných. Vodíkový mostík sa tvorí medzi vodíkom 

poskytujúcou skupinou na biouhlí alebo molekulou vody naviazanej na povrchu biouhlia 

a kyslíkom na esterovej skupine DBT [57]. Pri sorpcii NDMA z vodného roztoku sa taktiež 

predpokladá ako hlavný mechanizmus vytvorenie vodíkovej väzby medzi nitro skupinou 

NDMA a CO skupinu na povrchu biouhlia [58]. 
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2.4. Odstraňovanie organických kontaminantov vo vodách  

Vlastnosti biouhlia vzbudzujú u vedeckých výskumníkov záujem o  jeho využitie  

pre odstraňovanie organických polutantov z vôd a sanáciu pôdy [38]. V tabuľke 1 sú zhrnuté 

štúdie o aplikácii biouhlia pre remediáciu vôd znečistených rôznymi farmaceutikami [61]. 

 

Tabuľka 1 Prehľad štúdií o aplikácii biouhlia ako sorpčného materiálu pre rôzne 

farmaceutiká a produkty osobnej hygieny [61] 

Polutant 
Podmienky 

pyrolýzy 

Vstupná 

biomasa 

Účinnosť 

(konc. rozsah) 
Mechanizmus 

Karbamazepín 
300°C 

15 min 

borovicové 

drevo 

80 % sorbované 

(2,3-11,8 mg/L) 
Hydrofóbna adsorpcia 

Diklofenak 
300°C 

15 min 

borovicové 

drevo 

70 % sorbované 

(2,9-14,8 mg/L) 
Hydrofóbna adsorpcia 

Etinylestradiol 
400°C 

2-7 hodín 

podstielka 

hydiny 

0,001 mg/g 

(0,1-4 mg/L) 
Záchyt v póroch 

Ibuprofen 
300°C 

15 min 

borovicové 

drevo 

menej ako 30 %  

(2,1-10,3 mg/L) 

Hydrofóbna adsorpcia 

a π- π EDA 

interakcia 

Sulfametzín 
600°C 

 
drevný odpad 

viac ako 27 %  

(0,001-100 mg/L) 
π- π EDA interakcia 

Sulfametoxazol 
400°C 

 
trstina 

4 mg/g 

(0-80 mg/L) 

Záchyt na póroch a 

hydrofóbna adsorpcia 

Sulfapyridín 
600°C 

2 hodiny 
drevo orecha 

15 mg/g 

(5-60 mg/L) 
π- π EDA interakcia 

Tetracyklín 
30°C 

24 hodín 
otruby ryže 

58,8 mg/g 

(0-700 mg/L) 
π- π EDA interakcia 

 

Okrem štúdií kontaminácie rôznymi farmaceutikami sú vo veľkom rozsahu študované 

skupiny chemických látok ako herbicídy, polycyklické aromatické uhľovodíky a farbivá [30]. 

Biouhlie produkované pri teplotách vyšších ako 400°C sú účinnejšie pre sorpciu organických 

kontaminantov, a to vzhľadom na väčší špecifický povrch a lepšiu poréznu štruktúru [39].  

Pri pyrolýze borovicového ihličia pri teplote 100-300°C prevládal ako sorpčný mechanizmus 

organických kontaminantov rozdeľovanie na nekarbonizovanej frakcii, zatiaľ čo pri pyrolýze 

pri teplotách 400-700°C prevládala adsorpcia na karbonizovanej frakcii. Všeobecne platí,  

že pri teplote pyrolýzy vyššej ako 500°C sa stáva povrch biouhlia menej polárny a viac 

aromatický, vzhľadom na stratu funkčných skupín obsahujúcich kyslík alebo vodík [47].  

So zvýšením aromaticity biouhlia vyprodukovaného z podstielky hydiny pri teplote 700°C 

bola pozorovaná aj zvýšená sorpcia deizopropylatrazínu [40]. Oproti tomu, biouhlie vyrobené 

pri teplote 400°C s vyššou polaritou, preukázalo lepšie sorpčné vlastnosti norflurazonu 

a fluridonu. Tieto zistenia sú pripisované rozdielom v povahe organických kontaminantov. 
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Polárne látky sa prevažne viažu cez vodíkový mostík medzi zlúčeninou a skupinou biouhlia 

obsahujúcou kyslík, zatiaľ čo nepolárne látky sa viažu hydrofóbnou interakciou na biouhlie 

bez vzniku vodíkových mostíkov [50]. Jedným z rozhodujúcich faktorov sorpčnej účinnosti 

sú štrukturálne vlastnosti kontaminantu. Zvýšená sorpcia 1-naftolu oproti naftalénu na biouhlí 

produkovanom z kôry pomarančov pri teplote 200-350°C bola pozorovaná kvôli špecifickej 

interakcii medzi hydroxylovou skupinou 1-naftolu a polárnym povrchom biouhlia [41].  

Ako už bolo spomenuté, ďalším možným mechanizmom sorpcie sú elektrostatické 

interakcie, a to vďaka prevažne negatívnemu potenciálu biouhlia, ktoré môže príťažlivými 

silami viazať kladne nabité ióny kontaminantov. Elektrostatické odpudivé sily medzi 

negatívne nabitými iónmi a biouhlím môžu podporiť vznik vodíkovej väzby a podporiť tak 

sorpciu. Tento fenomén bol pozorovaný pri sorpcii sulfametazínu na biouhlie vyprodukované 

z tvrdého dreva pri teplote 600°C. Predpokladá sa, že anión sulfametazínu deprotonizuje  

pri alkalických podmienkach, čo vedie k uvoľneniu OH
-
 a tvorbe silnej vodíkovej väzby 

medzi sulfametazínom a karboxylovej alebo fenolovej skupiny prítomnej na biouhlí [42].  

 

2.5. Produkcia biouhlia 

Vďaka nízkej cene, dostupnosti a porovnateľným sorpčným vlastnostiam, sa biouhlie naskytlo 

ako potenciálna náhrada aktivovaného uhlia [59]. Biouhlie, ktoré neprešlo žiadnym 

fyzikálnym, chemickým ani biologickým procesom modifikácie, môže slúžiť ako prekurzor 

pre produkciu aktivovaného uhlia [60]. 

Splyňovanie, pomalá pyrolýza a rýchla pyrolýza sú termochemické procesy používané 

pri výrobe biouhlia. Produkty jednotlivých reakcií sa líšia svojimi vlastnosťami, ktoré sú 

ovplyvnené hlavne podmienkami reakcie ako čas a teplota pyrolýzy, typom vstupnej suroviny 

a prípadne druhom aktivačného procesu [61]. Na obrázku 6 je znázornený prehľad produktov 

pri rôznych termochemických reakciách produkcie biouhlia, a ich charakteristiky. Pyrolýza 

ako aj splyňovanie sú termoochemické procesy, pri ktorých vzniká pevná zložka (biouhlie), 

kvapalná zložka (pyrolýzny olej alebo bio-olej) a plynná zložka (pyrolýzny plyn). Množstvo 

vyprodukovaného biouhlia sa výrazne líši podľa zvoleného procesu. Z obrázku 6 je zjavné, 

 že zatiaľ čo pri pomalej pyrolýze je produkcia biouhlia 30 %, pri rýchlej pyrolýze je to 12 % 

a pri splyňovaní len 10 %. Pri pomalej pyrolýze sa teplota môže pohybovať od 350°C  

do 800°C s dobou zdržania substrátu od niekoľkých minút až po niekoľko dní [61]. 

So zvyšujúcou sa teplotou a dobou zdržania všeobecne vzrastá špecifický povrch 

a porozita biouhlia vzhľadom k zvýšenému vyhorievaniu uhlíku [62]. Pri pyrolýze dubovej 

biomasy, pri dobe zdržania 3 hodiny a zvýšení teploty z 450°C na 650°C sa pozorovalo 

zvýšenie špecifického N2 povrchu (SBET) z 2 m
2
 na 225 m

2
 na gram [63]. Taktiež bolo 

pozorované zvýšenie špecifickej plochy biouhlia zo zvyškov chovu ošípaných z 23 m
2
  

na 32 m
2
 na gram pri zvýšení teploty z 350°C na 700°C [38]. Vyššia špecifická plocha ako aj 

porozita biouhlia prispievajú k lepším sorpčným vlastnostiam voči organickým polutantom. 

Biouhlie produkované zo živočíšneho odpadu vykazujú nižšiu SBET ako biouhlie z rastlinnej 

biomasy kvôli vyššiemu podielu popola a anorganických látok [50]. Pri teplotách nižších  
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ako 600 °C si produkované biouhlie môže zachovať svoje pôvodné chemické zloženie, avšak 

pri vyšších teplotách dochádza k tvorbe fenolických a karboxylových skupín, ktoré sa môžu 

ďalej transformovať na jednotlivé alebo kondenzované aromatické skupiny [63]. Tento trend 

bol potvrdený pri analýze biouhlia zo zvyškov chovu ošípaných, kde sa nenachádzali skupiny 

ako NCH a NCO obsiahnuté v surovom substráte, ale vyskytovali sa aromatické a olefinické 

skupiny [64]. Pri pomalej pyrolýze biouhlia pri teplote 350-550 °C a dobe zdržania menej 

ako 1 hodina bol pozorovaný vznik aromatických zlúčenín ako dioxíny a furány, ktoré môžu 

byť biodostupné a môžu sa taktiež uvoľňovať z roztoku [66]. Predúpravou tohto druhu 

biouhlia vylúhovaním v metanole je možné odstrániť nežiadúce organické látky a tak 

 aj docieliť zvýšenie sorpčnej kapacity [67]. 

 

 

Obrázok 6 Rozdelenie termochemických procesov a vlastnosti ich produktov [61] 
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Ako je znázornené na obrázku 6, rýchla pyrolýza sa líši od pomalej hlavne dobou zdržania, 

ktorá je menej ako 2 sekundy. Výsledný produkt rýchlej pyrolýzy má nižší špecifický povrch 

ako aj menšiu pórovitosť. Predpokladá sa, že kratšou dobou zdržania si biouhlie zachováva 

väčší počet skupín obsahujúcich kyslík, ako napríklad fenolové, aromatické, éterové alebo 

karbonylové skupiny. [68]  

Neaktivované biouhlie má v porovnaní s komerčne dostupným aktivovaným uhlím menší 

špecifický povrch a  teda aj menšiu sorpčnú kapacitu. Na zvýšenie špecifického povrchu 

a porozity sa používa fyzikálny proces aktivácie, tj. splyňovanie. Pri procese splyňovania je 

vstupná biomasa v prítomnosti kyslíku pri teplotách vyšších ako 800°C s dobou zdržania 

niekoľkých sekúnd až hodín. Biouhlie vzniknuté splynením má vyššie SBET ako biouhlie 

produkované pyrolýzou, avšak vzhľadom na vstupnú biomasu môže obsahovať výrazný 

podiel minerálov (Mg, Ca,Si,K,P a N) a obsah popolu až 73 % [69]. Tento vysoký podiel 

popolu môže predstavovať potenciálnu hrozbu pre zdravie a zníženie sorpčnej kapacity. 

Zníženie obsahu popolu je možné vymývaním kyselinou, zásadou alebo vodou [38]. 

Aktivované biouhlie je možne pripraviť aj z biouhlia, ktoré prešlo pyrolýznym procesom  

pri teplotách 400-800°C, procesom splyňovania v prítomnosti pary a/alebo CO2 pri teplotách 

vyšších ako 800°C. Tento proces môže u výsledného produktu zlepšiť tvorbu mikropórov 

a zvýšenie ich objemu [69].  

Štrukturálny rozdiel vzniknutých produktov vzhľadom na druh použitého procesu výroby 

je znázornený na obrázku 7. Biouhlie na obrázku je vyprodukované z rastliny proso prútnaté 

[65]. 

 

Obrázok 7 Štruktúra biouhlia z rôznych procesov výroby [65] 
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2.6. Enviromentalne a ekonomické výhody použitia biouhlia 

K  zníženiu nákladov na úpravu vody môže prispieť náhrada komerčných sorpčných 

materiálov za materiály, ktoré vznikli druhotným spracovaním surovín. Jedna tona 

vyprodukovaného biouhlia predstavuje náklady 246 dolárov, zatiaľ čo cena aktivovaného 

uhlia je 1500 dolárov za tonu. Hlavnými nákladmi pri výrobe biouhlia sú zber biomasy  

a materiálne a energetické nároky pre termochemické procesy. Transport biomasy a biouhlia 

sú v porovnaní s týmito výdavkami minoritné [70].  

Pri nahradení komerčných sorpčných materiálov biouhlím je pre pomer cena-efektívnosť 

rozhodujúca sorpčna účinnosť, jednoduchosť procesu regenerácie alebo výmeny sorbentu  

pre opätovné použitie. Dôležitým faktorom je určenie špecifických vlastností biouhlia a jeho 

aplikácia pre vhodné organické polutanty. Vzhľadom na vlastnosti biouhlia je možná ďalšia 

modifikácia alebo aktivácia, ktorá však zvýši celkové náklady pri produkcii. Náklady na túto 

aktiváciu sú však kompenzované znovu využitím resp. regeneráciou pre ďalšie cykly sorpcie 

bez straty stability. Vzhľadom na dostupnosť a nízku cenu biouhlia je však cenovo 

výhodnejšie namiesto regenerácie použitého sorbentu, termickou úpravou, nahradiť ho 

čerstvým biouhlím. Použité biouhlie môže byť ďalej recyklované spaľovaním a vzniknutý 

popol použitý pre úpravu pôdy [71]. 

2.7. Čistiarenský kal ako zdroj biouhlia 

Prudký nárast svetovej populácie, prísne požiadavky na úpravu odpadných vôd, ako aj 

zvyšujúci sa počet domácností napojených na kanalizáciu, vedie k zvýšenej tvorbe 

čistiarenského kalu pri procese čistenia odpadných vôd. V Európe sa odhaduje 

vyprodukovaná hmotnosť suchého kalu na 10,13 milióna ton ročne [74]. 

Cena likvidácie kalu predstavuje 30-50 % celkových nákladov čistiarní odpadných vôd. 

Kaly sú výborným zdrojom živín, čo predurčuje aj ich využitie v poľnohospodárstve [73]. 

V súčasnosti sa však pripravujú legislatívne úpravy, ktoré výrazne obmedzia skládkovanie 

a priame používanie kalu pre poľnohospodárske účely [72]. Súčasný trend napreduje 

k spracovaniu kalov termochemickou úpravou, ktorá tvorí hlavný podiel spracovania kalu 

v Nemecku, Rakúsku, Belgicku a Holandsku. Termochemický proces je často mylne 

zamieňaný za pojem spaľovania, avšak ako už bolo spomenuté, medzi termochemické 

procesy patria aj pyrolýza a splyňovanie [73].  

2.7.1. Využitie pyrolýzy pre spracovanie čistiarenského kalu 

Mikrovlnná pyrolýza (MP) môže byť považovaná za jednu z dostupných technológií  

na ekologickú likvidáciu čistiarenského kalu. Spracovanie kalu termochemickou úpravou 

predstavuje riešenie z hľadiska cirkulačného hospodárstva, a to znížením uhlíkovej stopy, 

rekuperácie energie, zadržaním vody a  fixáciou ťažkých kovov na základe vlastností 

výsledných produktov [73]. Mikrovlnná pyrolýza čistiarenského kalu umožňuje dosiahnuť 

zníženie objemu o viac ako 80 % pri tvorbe porézneho biouhlia a zdrojov energie ako sú 

pyrolýzny plyn a pyrolýzny olej [75].  
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Hlavný rozdiel medzi MP a štandardnou pyrolýzou spočíva v zdroji ohrevu.  

Pri štandardnej pyrolýze sa teplo prenáša do materiálu pomocou konvenčného prenosu tepla, 

a to z povrchu do vnútra materiálu [73]. Princíp mikrovlnného ohrevu spočíva v účinkoch 

rýchle sa meniaceho mikrovlnného žiarenia, vďaka ktorému dochádza k rozkmitaniu molekúl 

materiálu, čo vedie k nárastu teploty. Dielektrické materiály obsahujúce uhlík majú dobrú 

schopnosť absorbovať mikrovlnné žiarenie a previesť ho na tepelnú energiu. Takéto 

absorbenty mikrovlnného žiarenia totiž obsahujú minimum nosičov náboja, a tak pri expozícii 

mikrovlnného žiarenia prenesú ďalej len jeho nepatrný podiel a väčšinu z neho absorbujú  

a prevedú na tepelnú energiu. Z hľadiska reakcie na mikrovlnné žiarenie je možné deliť 

materiály na absorbenty, vodiče a izolátory [72].  

Pre účely tejto práce bolo použité biouhlie z poloprevádzkovej jednotky nachádzajúcej sa 

vo výskumnom centre AdMaS Brno. Výskumné centrum AdMaS sa v spolupráci s VUT 

v Brne zameriava na predúpravu čistiarenského kalu pred pyrolýzou, optimalizáciou procesu 

MP a využitím produktov pyrolýzy, a to pyrolýzneho oleja a biouhlia. Poloprevádzková 

jednotka MP je znázornená na obrázku 8. 

 

Obrázok 8 Poloprevádzková jednotka MP [72] 

Veľká poloprevádzková jednotka pre nepretržitú prevádzku pozostáva z  ôsmych 

vsádkových reaktorov vybavenými osemnástimi vysoko účinnými MP generátormi 

s výkonom 3 kW, osemnástimi magnetrónmi s výkonom taktiež 3 kW a frekvenciou  

2,45 GHz. Vsádky o hmotnosti do 60 kg môžu byť spracovávané v inertnej atmosfére  

vo vákuu. Kondenzačný a chladiaci systém umožňuje separáciu pyrolýznych olejov a zvyšok 

vznikajúci pri katalytickom krakovacom procese. Pásový dopravník je schopný dopravovať 

pevný materiál s veľkosťou priemeru do 8 mm [73]. 
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2.7.2. Predúprava čistiarenského kalu 

Samotná lignocelulózová biomasa podlieha pyrolytickým procesom len veľmi obmedzene. 

Voľbou a aplikáciou vhodného katalyzátoru do spracovávaného materiálu je možné výrazne 

ovplyvniť materiálovú selekciu a tým aj výťažnosť jednotlivých produktov MP. Využitie 

katalyzátoru má za následok zníženie energetického zaťaženia procesu [72]. 

Pri použití neodvodneného čistiarenského kalu (vlhkosť 70%) ako substrátu pre pyrolýzu 

sa ukázal proces ako vysoko neefektívny. Bez pridania katalyzátoru došlo iba k zníženiu 

vlhkosti substrátu bez zmeny štruktúry [75].  

Často je ako katalyzátor používaný zeolit, ktorý pri dosiahnutí optimálnych podmienok 

napomáha k štiepeniu uhľovodíkov. K tomuto procesu dochádza predovšetkým až  

po odparení vlhkosti obsiahnutej v kale, kedy materiál už neobsahuje dostatok dielektrických 

látok pre ohrev svojho okolia. Následne tak dochádza ku katalytickému krakovaniu 

uhľovodíkov. Pri úprave čistiarenského kalu je preto nutné zmiešať vysušený kal 

s optimálnym množstvom katalyzátoru. Nasleduje peletizácia pripravenej zmesi a prípadná 

optimalizácia vlhkosti. Dôležitým faktorom je taktiež správne skladovanie takto pripraveného 

substrátu [72]. Na obrázku 9 je znázornený neupravený sušený kal a peletizovaný kal  

po úprave pred MP. 

 

Obrázok 9 Vysušený kal (vľavo) a peletizovaný kal s priemerom 6 mm (vpravo) [73] 

Pre komerčné použitie tejto technológie je potrebné, aby jednotlivé ČOV disponovali 

technológiou pre vysúšanie kalu. Obsah vlhkosti vstupného materiálu zohráva rozhodujúcu 

úlohu pri predúprave, ako aj pri samotnom procese pyrolýzy. Optimálny podiel sušiny 

vstupného materiálu by mal byť cca 83 %, čo zlepšuje vlastnosti pre predúpravu 

a optimalizuje prvotné procesy samotnej pyrolýzy [72]. 
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2.7.3. Faktory ovplyvňujúce zloženie biouhlia 

Ahmad a kol. zhrnuli najdôležitejšie parametre zo štúdií produkcie biouhlia a jeho vlastností. 

Štúdia zahŕňa rôzne druhy vstupnej biomasy ako rastlinné zvyšky, drevná biomasa, živočíšne 

zvyšky alebo pevný odpad. Teplota pyrolýzy v daných štúdiách bola od 100°C do 900°C 

s teplotným gradientom od 2,5 do 20°C za minútu [30]. 

Pyrolýza živočíšnych zvyškov a pevného odpadu preukázala výrazne vyšší podiel 

produkcie biouhlia ako pri použití rastlinných zvyškov alebo drevnej biomasy. Vyššia 

produkcia biouhlia zodpovedá vyššiemu obsahu anorganického podielu vo vstupnej surovine, 

čo potvrdzuje aj vyšší obsah popolu [76].  

 

Obrázok 10 Van Krevelenov diagram pre rôzne typy biouhlia [30] 

 

Dôležitý faktor pre vlastnosti biouhlia je teplota pyrolýzy. Vplyv teploty bol študovaný 

napríklad na biouhlí z otrub zo semien bavlníka pri teplotách 200 až 800°C. Pri teplotách 

nižších ako 400°C bola pozorovaná znížená produkcia biouhlia z dôvodu úniku prchavých 

zložiek a plynov ako CO2, CO, H2 a CH4, zatiaľ čo pri teplotách vyšších ako 400°C bol podiel 

biouhlia ustálený. Ustálený podiel biouhlia bol pozorovaný vďaka nízkemu obsahu lignínu vo 

vstupnej biomase [77]. Podobná štúdia prebiehala na biouhlí z trávnej a drevnej biomasy. Pri 

teplotách pod 300°C bol pozorovaný intenzívny pokles produkcie biouhlia. Zvýšenie teploty 

pyrolýzy zvyšuje podiel uhlíku, zatiaľ čo sa znižuje obsah vodíka a kyslíka. Zníženie obsahu 

vodíka a kyslíka so zvyšujúcou sa teplotou má za následok zníženie molárnych pomerov H/C 

a O/C, čo indikuje dehydratáciou a deoxygenáciu biomasy. 
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Z obrázku 10 je zjavné, že biomasa na rastlinnej báze so zvyšujúcou teplotou podlieha 

dehydratácii a depolymerizácii na menšie produkty ako lignin a celulóza. Biomasa  

zo živočíšnej produkcie nepodlieha depolymerizácii z  dôvodu nízkeho obsahu 

lignocelulózových zložiek [48]. Klesajúce pomery H/C a O/C súvisia s  vyššou 

aromatickosťou a nižšou polaritou biouhlia produkovaného z borovicového ihličia [47]. 

So zmenou teploty pyrolýzy nebol pozorovaný žiadny výrazný vplyv na obsah dusíku 

v biouhlí, pochádzajúcim z rôznych druhov vstupnej biomasy. Avšak obsah dusíku v biouhlí 

úzko súvisí s typom biomasy. Biouhlie pochádzajúce z odpadnej biomasy chovu ošípaných 

alebo z čistiarenského kalu obsahuje všeobecné vysoký obsah dusíku [30]. 
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3  EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1. Prístroje a pomôcky 

Analytické váhy HR-120-EC, a & D Instruments Ltd.  

Prístroj na prípravu Milli-Q vody Millipore QGARD, Academic  

Trepačka KAVALIER LT-2 

Kvapalinový chromatograf Agilent 1100 Series  

 Kolóna Kinetex C18 dĺžka 150 mm, vnútorný priemer 2,1 mm, veľkosť častíc 2,6 μm 

Hmotnostný spektrometer Agilent Ion Trap 6320 LC/MS  

Generátor dusíku Peak Scientific 

Striekačkové filtre Nylon, 0,22 μm, priemer 13 mm, Chromservis  

Bežné laboratórne sklo a pomôcky  

3.2. Software pre spracovanie dát 

MS Excel 2013 

OriginPro 8 

MS Word 2013  

Chemstation for LC 3D systems Rev. B.01.03-SR2 

6300 Series TrapControl Version 6.2 

6300 Series QuantAnalysis Version 6.2 

6300 Series DataAnalysis Version 6.2 

3.3. Použité chemikálie a štandardy 

Plyny 

Dusík – 4.7 Siad Czech spol. s. r. o. 

Hélium – 5.5 Linde gas a. s. 

Chemikálie 

Methanol – Chromasolv®, for HPLC o čistote ≥ 99,9 %, Sigma Aldrich 

Methanol – LC-MS Chromasolv® o čistote ≥ 99,9 %, Sigma Aldrich 

Acetonitril – LC-MS Chromasolv® o čistote ≥ 99,9 %, Sigma Aldrich 
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Kyselina mravčia o čistote ≥ 98 %, Sigma Aldrich 

Kyselina chlorovodíková p.a. <35%, Chemapol  

Štandardy 

Ibuprofen – Sigma Aldrich, čistota ≥ 99 % 

Sulfamethoxazol – Sigma Aldrich, čistota ≥ 99 % 

 

3.4. Sorpčné materiály 

3.4.1. Aktívne uhlie 

Aktívne uhlie sa v širokej miere uplatňuje ako univerzálny sorpčný materiál. Pre jeho vysoký 

špecifický povrch a vysoko vyvinutú poréznu štruktúru vykazuje vysokú sorpčnú kapacitu, 

vďaka čomu slúži pre porovnanie sorpčných vlastností rôznych typov biouhlia vzhľadom  

na komerčne používaný sorpčný materiál. V experimentoch bolo použité granulované aktívne 

uhlie o frakcii 0,6-2 mm. Jednotlivé množstvá sorbentu potrebné pre experimenty boli 

navážené na analytických váhach s presnosťou ±0,5 mg. 

3.4.2. Biouhlie 

Vzorky materiálov, posudzovaných z hľadiska sorpčných vlastností vzhľadom na nesteroidné 

protizápalové liečivo ibuprofen a sulfonamidové antibiotikum sulfametoxazol, boli 

poskytnuté výskumným centrom AdMaS Brno. V centre AdMaS sa nachádza pyrolýzna 

jednotka, ktorá termochemickým procesom mení vstupnú biomasu na výsledné produkty, 

z ktorých jedným je biouhlie. Centrum AdMaS poskytlo vzorky biouhlia vzniknutého 

premenou rôznych vstupných surovín.  

Prvá vzorka biouhlia bola vyprodukovaná z drevnej biomasy. Druhá vzorka bola 

pripravená pyrolýzou čistiarenského kalu. Ďalšia vzorka pochádza z pyrolýznej jednotky 

firmy Pyreg pôsobiacej v Nemecku. 

Jednotlivé vzorky biouhlia boli dodané v peletizovanej forme. Pred uskutočnením 

sorpčných experimentov boli vzorky zhomogenizované a presitované na frakciu 0,6-2 mm. 

Všetky vzorky boli skladované v tmavých uzavretých nádobách objemu 60 ml, ako je 

znázornené na obrázku 11. Jednotlivé množstvá sorbentu potrebné pre experimenty boli 

navážené na analytických váhach s presnosťou ±0,5 mg. 
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Obrázok 11 Uskladnenie upravených vzoriek sorbentov 

 

3.4.3. Modifikácia sorpčných materiálov 

Na základe poznatkov z literatúry sa vzorky biouhlia pred sorpčnými pokusmi modifikovali 

pre dosiahnutie vyššej sorpčnej kapacity. Wu lin a kol. modifikovali biouhlie v peletizovanej 

forme koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou [78]. Vzorky biouhlia vzniknutého 

z drevnej biomasy a  čistiarenského kalu boli zhomogenizované a presitované na frakciu  

0,6-2 mm.  

Následne sa táto frakcia nechala trepať s koncentrovanou kyselinou v  uzavretej 

Erlenmayerovej banke na horizontálnej priamočiarej trepačke po dobu 24 hodín s frekvenciou 

kmitov cca 50 min
-1

. Po trepaní boli vzorky biouhlia premyté milli-Q vodou až do dosiahnutia 

neutrálneho pH. Premyté vzorky biouhlia boli uložené do sušiarne na 24 hodín pri teplote 

80°C. Takto modifikované vzorky boli uskladnené v tmavých uzavretých nádobách a ďalej 

použité pre sorpčné experimenty.  

 

3.5. Sledovaná matrica 

Jedným z hlavných cieľov tejto diplomovej práce je uskutočnenie experimentov sorpcie 

vybraných liečiv rôznymi sorpčnými materiálmi. Pre účely týchto experimentov bola použitá 

milliQ-voda pripravená prístrojom Millipore QGARD obohatená o kontaminanty zásobnými 

roztokmi jednotlivých liečiv.  

Zásobné roztoky ibuprofenu a sulfametoxazolu boli pripravené zmiešaním práškovej 

formy liečiva, methanolu a milli-Q vody v pomere 1:1. Methanol bol použitý z dôvodu 

zvýšenia rozpustnosti daných liečiv. Pre prípravu jednotlivých roztokov modelovej vody bol 

použitý zásobný roztok ibuprofenu s  koncentráciou 10 mg/ml alebo zásobný roztok 

sulfametoxazolu s koncentráciou 1 mg/ml.  
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Týmto spôsobom boli pripravené roztoky modelovej vody s obsahom ibuprofenu 

v koncentračnom rozsahu od 0,01 µg/ml po 1000 µg/ml. Roztoky modelovej vody s obsahom 

sulfametoxazolu boli pripravené obdobným spôsobom v koncentračnom rozsahu 1 µg/ml po 

100 µg/ml. 

3.6. Sorpčné experimenty  

Pre posudzovanie sorpčných vlastností materiálov sa najčastejšie používajú prietokové 

experimenty v kolónach alebo tzv. viálkové experimenty. Pri prietokových experimentoch  

sa v kolóne určitého priemeru nachádza stĺpec sorbentu, ktorým špecifickým prietokom 

preteká modelová voda obohatená o dané množstvo kontaminantu. Dochádza k  záchytu 

kontaminantu predovšetkým v horných vrstvách sorbentu. Tieto experimenty spoľahlivo 

simulujú podmienky sorpcie pri procese úpravy vôd v technologickom merítku.  

Vzhľadom na obmedzené množstvo vzoriek sorpčných materiálov boli pre posudzovanie 

ich sorpčných vlastností uskutočňované viálkové experimenty. Pri týchto procesoch dochádza 

k špecifickému sorpčnému mechanizmu medzi kontaminantom a sorbentom, čo vedie 

k zníženiu pôvodnej koncentrácie na hodnotu blížiacu sa rovnovážnej koncentrácii. 

3.6.1. Popis experimentu 

Pre posúdenie sorpčných vlastností rôznych materiálov voči vybraným liečivám boli 

realizované viálkové experimenty resp. experimenty v uzavretých nádobách. Z praktického 

hľadiska boli pre tieto experimenty použité zábrusové Erlenmayerove banky s objemom  

100 ml, ktoré sú zobrazené na obrázku 12. 

 

Obrázok 12 Erlenmayerove banky pri sorpčných experimentoch 
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3.6.2. Časová závislosť 

Časová závislosť sorpcie ibuprofenu sa uskutočňovala v 100 ml Erlenmayerových bankách  

na magnetickom miešadle. Do banky sa pridalo 100 mg naváženého aktivovaného uhlia. 

K sorbentu sa pridalo 80 ml modelovej vody s obsahom ibuprofenu 20 µg/ml, 250 µg/ml 

alebo 500 µg/ml. Pri jednotlivých experimentoch bola nastavená aj rýchlosť miešania a to  

10 ot/min, 100 ot/min a 1000 ot/min.  

V určitých časových intervaloch sa priamo z banky odoberal 1 ml roztoku, ktorý sa  

po riedení analyzoval na kvapalinovom chromatografe s  hmotnostnou detekciou. Dĺžka 

jednotlivých experimentov časovej závislosti trvala 48 hodín. Na základe výsledkov 

experimentu s použitím aktívneho uhlia a ibuprofenu sa určila optimálna dĺžka sorpcie. 

Vďaka tomuto záveru sa časové závislosti nerealizovali na ďalších sorpčných materiáloch. 

3.6.3. Koncentračná závislosť 

Pri experimentoch koncentračnej závislosti sa používalo konštantné množstvo sorbentu 

a modelová voda s rozdielnou koncentráciou liečiva. Na základe preštudovanej problematiky 

sa zvolili Erlenmayerove banky s objemom 100 ml. Do každej banky sa pridalo 50 mg 

sorbentu. Následne sa pridala modelová voda s obsahom liečiva v množstve 20 ml.  

Koncentračné rozpätie jednotlivých roztokov modelovej vody je od 0,01 µg/ml  

po 1000 µg/ml. Jednotlivé banky sa uzavreli a nechali trepať na horizontálnej priamočiarej 

trepačke po dobu 24 hodín s frekvenciou kmitov cca 50 min
-1

, ako je znázornené na  

obrázku 13. 

 

Obrázok 13 Proces trepania na trepačke LT2 



 

32 
 

Po trepaní sa časť objemu jednotlivých baniek prefiltrovala cez striekačkový filter do 4 ml 

viálek. Takto pripravené vzorky sa nariedili do požadovaného koncentračného rozsahu 

vzhľadom na medze stanoviteľnosti pri analýze na kvapalinovom chromatografe 

s hmotnostnou detekciou. 

3.6.4. Závislosť na množstve sorbentu 

Pri týchto experimentoch sa do jednotlivých baniek pridávalo rôzne množstvo sorbentu 

a modelová voda s rovnakým obsahom liečiva. Na základe experimentov koncentračnej 

závislosti sa stanovilo rozmedzie hmotností sorbentu od 50 mg do 1000 mg a taktiež obsah 

liečiva v modelovej vode pre jednotlivé sorpčné materiály. Jednotlivé banky sa trepali  

po dobu 24 hodín. Po trepaní sa jednotlivé vzorky spracovali obdobným postupom  

ako pri experimentoch koncentračnej závislosti a následne sa množstvo liečiva kvantitatívne 

určilo na kvapalinovom chromatografe s hmotnostnou detekciou. 

 

3.7. Postup stanovenia jednotlivých liečiv 

Porovnanie sorpčných vlastností jednotlivých sorpčných materiálov bolo vyhodnotené  

na základe stanovení konečných koncentrácií v roztokoch po daných sorpčných 

experimentoch na kvapalinovom chromatografe Agilent 1100 Series s hmotnostným 

spektrometrom Agilent Ion Trap 6320 LC/MS.   

 

3.7.1. Parametre analýzy 

Ibuprofen: 

Parametre kvapalinového chromatografu:  

Nástrek 10 µl 

Mobilná fáza A: Acetonitril (ACN) 

 B: 0,01 M HCOOH,  

Prietok mobilnej fáze 0,22 ml/min 

Teplota kolóny 40 °C 

Gradient Tabuľka 2 

Doba analýzy 14 minút + 12 minút na ekvilibráciu kolóny 

Tabuľka 2 Gradient mobilnej fázy pri separácii ibuprofenu na HPLC 

Čas [min] A [%] B [%] 

0 10% 90% 

13,6 100% 0% 

18,0 100% 0% 

21,0 10% 90% 
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Parametre hmotnostného spektrometra: 

Tlak zmlžovača 25 psi 

Prietok sušiaceho plynu 10 l/min 

Teplota sušiaceho plynu 350 °C 

Napätie na kapiláre 3500 V 

Ionizačný mód  pozitívny 

Rozsah skenovaných hmôt 100 ̶ 250 m/z 

Cieľová hmota  161 m/z 

 

Sulfametoxazol: 

Parametre kvapalinového chromatografu:  

Nástrek 5 µl 

Mobilná fáza A: Acetonitril (ACN) 

 B: 0,01 M HCOOH,  

Prietok mobilnej fáze 0,22 ml/min 

Teplota kolóny 40 °C 

Gradient Tabuľka 3 

Doba analýzy 11 minút + 12,5 minút na ekvilibráciu kolóny 

Tabuľka 3 Gradient mobilnej fázy pri separácii sulfametoxazolu na HPLC 

Čas [min] A [%] B [%] 

0 30% 70% 

8.0 100% 0% 

9.0 100% 0% 

11.0 30% 70% 

 

Parametre hmotnostného spektrometra: 

Tlak zmlžovača 25 psi 

Prietok sušiaceho plynu 10 l/min 

Teplota sušiaceho plynu 350 °C 

Napätie na kapiláre 3500 V 

Ionizačný mód  pozitívny 

Rozsah skenovaných hmôt 100 ̶ 500 m/z 

Cieľová hmota  254 m/z 
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3.7.2. Optimalizácia metódy 

Pre vyhodnocovanie jednotlivých vzoriek bola pri každom experimente zhotovená 7 bodová 

kalibračná rada pre určenie závislosti medzi koncentráciou analytu a intenzitou odozvy 

detektora hmotnostného spektrometra. Koncentračné rozpätie ako aj ďalšie charakteristiky 

vybranej kalibračnej rady pre ibuprofen sú uvedené v tabuľke 4. 

Tabuľka 4 Vybraná kalibračná rada pre ibuprofen 

Kalibračná  

úroveň 

Teoretická koncentrácia 

[µg/ml] 

Vypočítaná koncentrácia 

[µg/ml] 

Presnosť 

[%] 

1. 0,05 0,0432 86,44 

2. 0,1 0,113 112,81 

3. 0,5 0,519 103,88 

4. 1,0 0,979 97,89 

5. 1,5 1,484 98,91 

6. 2,0 1,925 96,27 

7. 2,5 2,645 105,8 

 

Grafické znázornenie danej kalibračnej rady pre ibuprofen je na obrázku 14.  

 

Obrázok 14 Vybraná kalibračná krivka pre ibuprofen 

 

Závislosť kalibračnej krivky:  kvadratická 

Rovnica kalibračnej krivky:  y = -20994816.187557 x^2 + 138325148.239149 x + 

 4102493.083330 

Korelačný koeficient:  0,999391 

Váženie kalibračnej krivky:  1 / X 
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Extrahovaný iónový chromatogram vybranej kalibračnej rady je zobrazený na obrázku 15. 

 

 

Obrázok 15 Extrahovaný iónový chromatogram pre ibuprofen 

 

Koncentračné rozpätie ako aj ďalšie charakteristiky vybranej kalibračnej rady  

pre sulfametoxazol sú uvedené v tabuľke 5. 

 

Tabuľka 5 Vybraná kalibračná rada pre sulfametoxazol 

Kalibračná  

úroveň 

Teoretická 

koncentrácia [µg/ml] 

Vypočítaná 

koncentrácia [µg/ml] 

Presnosť 

[%] 

1. 0,05 0,0437 87,39 

2. 0,1 0,111 111,2 

3. 0,5 0,522 104,3 

4. 1,0 0,991 99,09 

5. 1,5 1,456 97,06 

6. 2,0 1,983 99,13 

7. 2,5 2,548 101,93 

 

Grafické znázornenie vybranej kalibračnej rady pre sulfametoxazol je na obrázku 16. 
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Obrázok 16 Vybraná kalibračná krivka pre sulfametoxazol 

Závislosť kalibračnej krivky:  kvadratická 

Rovnica kalibračnej krivky:  y = -47811846.644686 x^2 + 580645634.405302 x + 

 6301580.949577 

Korelačný koeficient:  0,999619 

Váženie kalibračnej krivky:  1 / X 

Extrahovaný iónový chromatogram vybranej kalibračnej rady je zobrazený na obrázku 17. 

 

Obrázok 17 Extrahovaný iónový chromatogram pre sulfametoxazol 

2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 Time [min]
0.0

0.5

1.0

1.5

8x10

Intens.

069-0601.D: EIC 254.0 +All MS, Smoothed (0.36,1,GA) 070-0701.D: EIC 254.0 +All MS, Smoothed (0.36,1,GA) 064-0101.D: EIC 254.0 +All MS

064-0101.D: EIC 254.0 +All MS, Smoothed (0.35,1,GA) 065-0201.D: EIC 254.0 +All MS, Smoothed (0.35,1,GA) 066-0301.D: EIC 254.0 +All MS, Smoothed (0.36,1,GA)

067-0401.D: EIC 254.0 +All MS, Smoothed (0.36,1,GA) 068-0501.D: EIC 254.0 +All MS, Smoothed (0.36,1,GA)
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3.7.3. Vyhodnotenie údajov 

Kvalitatívne posúdenie sorpčných vlastností sa uskutočňuje na základe závislosti množstva 

nasorbovaného kontaminantu na hmotnostnú jednotku sorbentu Q a koncentrácie polutantu 

v roztoku po ustálení rovnováhy Cf. Hodnoty Q sú vypočítané na základe vzťahu: 

 

 𝑄 =
𝑉

𝑚
∗ (𝐶0 − 𝐶𝑓)    (Rovnica 1) 

V - objem roztoku [l] 

M - hmotnosť sorbentu [mg] 

C0 - počiatočná koncentrácia kontaminantu v roztoku [mg/l] 

Cf - koncentrácia polutantu v roztoku po ustálení rovnováhy [mg/l]. 

 

Pre popis adsorpcie je odvodených niekoľko rovníc. Pre sorpciu látok z roztoku na pevnú 

látku sa najčastejšie používajú dve izotermy. Jednou z nich je Langmuirova izoterma, ktorá 

predpokladá ekvivalentnosť adsorpčných miest, teda homogénny povrch, ktorej rovnica má 

tvar: 

 

 𝑄 = 𝑎 ∗
𝑏∗𝐶𝑓

(1+𝑏∗𝐶𝑓)
  (Rovnica 2) 

a, b - experimentálne určené koeficienty. 

 

Freundlichova izoterma predpokladá heterogénny povrch sorbentu a jej rovnica má tvar: 

 

 𝑄 = 𝑎 ∗ 𝐶
𝑓

1

𝑏  (Rovnica 3) 

a, b - experimentálne určené koeficienty. 

 

Pre účely hodnotenia sorpčných vlastností bola použitá aj kombinovaná Langmuir-

Freundlichova izoterma, ktorej rovnica má tvar: 

 

 𝑄 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗
𝐶𝑓

𝑐

(1+𝑏∗𝐶𝑓
𝑐  (Rovnica 4) 

a, b, c - experimentálne určené koeficienty. 
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3.7.4. Štatistické spracovanie 

Jednotlivé experimenty sorpčných pokusov boli realizované v niekoľkých sériách. Štandardne 

sa všetky experimenty opakovali 3-krát. Z jednotlivých sérií meraní bol určený aritmetický 

priemer podľa rovnice: 

 

 AP =
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖 =

𝑎1+𝑎2+⋯+𝑎𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1
  (Rovnica 5) 

a1,a2... an - jednotlivé hodnoty   

n - počet hodnôt. 

 

Pre posúdenie miery štatistickej variability boli pre všetky hodnoty aritmetického priemeru 

vypočítané hodnoty výberovej smerodajnej odchýlky, ktorá je definovaná ako druhá 

odmocnina z výberového rozptylu. Výpočet výberovej smerodajnej odchýlky bol realizovaný 

podľa rovnice: 

 

 s = √
1

𝑛−1
∑ (𝑎𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1
  (Rovnica 6) 

 

ai - jednotlivé hodnoty   

�̅� - priemer jednotlivých hodnôt 

n - počet hodnôt. 

 

Následne boli z  jednotlivých hodnôt výberových smerodajných odchýlok určené 

štandardné chyby priemeru. Štandardná chyba priemeru (SEM) predstavuje rozptýlenosť 

vypočítaného aritmetického priemeru v rôznych výberových súboroch vybraných z jedného 

základného súboru. Hodnoty SEM boli vypočítané podľa rovnice 

 

 𝜎�̅� =
𝑠

√𝑛
  (Rovnica 7) 

 

s - výberovú smerodajnú odchýlku 

n - počet meraní. 
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3.8. Stanovenie merného povrchu jednotlivých sorbentov 

Pre stanovenie merného povrchu jednotlivých sorpčných materiálov bol použitý prístroj 

Quantachrome. Prístroj sa skladá z odplyňovacej stanice pre odplynenie vzorkou a meracej 

stanice. K prístroju je pripojená vákuová pumpa, tlaková nádoba s dusíkom a PC 

so softvérom Quantachrome NovaWin pre spracovanie dát. Pre udržovanie stálej teploty  

sa používa kvapalný dusík. 

Adsorbované množstvo sa stanovuje tlakovou metódou, pri ktorej je dusík dávkovaný 

prepojením meracej cely s nádobou, ktorá je naplnená dusíkom na daný tlak. Objem obidvoch 

nádob je presne daný. Po vyrovnaní tlaku sa objem nadávkovaného dusíku dopočíta  

zo stavovej rovnice. Dĺžka merania závisí na ustálení systému, množstve meraných bodov, 

množstve vzorky, objeme pórov a druhu sorpčného materiálu. 

Pre stanovenie merného povrchu mezopórov sa najčastejšie používa viacbodová BET 

metóda. Táto metóda pre jedno- a viacvrstvovú adsorpciu dusíka prekladá linearizovanou 

BET rovnicou (rovnica 8) priamkou. 

 

 
1

𝑊(
𝑝0
𝑝

−1)
=

1

𝑊𝑚𝐶
+

𝐶−1

𝑊𝑚𝐶
(

𝑝

𝑝0
)  (Rovnica 8) 

 

W - celkové adsorbované množstvo 

Wm – adsorbované množstvo v monovrstve 

C – konštanta 

 

Merný povrch je možné vypočítať podľa adsorbovaného množstva v monovrstve 

a prierezu molekuly, ktorého hodnoty sú typicky v rádoch desiatok až stoviek m
2
 na gram. 

Prítomnosť mikropórov v štruktúre indikuje hodnota konštanty C, ktorá nadobúda záporné 

hodnoty alebo hodnoty vyššie ako tisíc. Pre mikroporézne vzorky sa používajú porovnávacie 

metódy t-plot a α-s-plot [79]. 
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4  VÝSLEDKY A DISKUSIA 

4.1. Vlastnosti sorpčných materiálov 

Jedným z dôležitých fyzikálnych parametrov sorpčných materiálov je merný povrch. 

Stanovenie merného povrchu sa uskutočnilo na prístroji Quantachrome. Analýzy jednotlivých 

sorpčných materiálov prebiehali pri použití dusíka ako adsorpčného plynu. Vybrané 

parametre ako aj výsledky jednotlivých analýz sú uvedené v tabuľke 6. 

Tabuľka 6 Parametre a výsledky analýzy BET pre jednotlivé vzorky 

Vzorka 
Čas analýzy 

[min] 
Korelačný koef. Konštanta C 

Merný povrch 

[m
2
/g] 

Biouhlie (drevo) 239,6 0,998345 10,06 3,590 

Biouhlie (drevo+HCl) 306,5 0,999831 11,05 13,18 

Biouhlie (kal) 244,0 0,999929 119,6 6,214 

Biouhlie (kal+HCl) 312,5 0,999962 117,0 70,1 

Biouhlie (Pyreg) 348,4 0,999963 73,13 20,79 

Aktívne uhlie 357,1 1,000000 5157,6 788,9 

 

Podľa výsledkov analýz merného povrchu, vykazuje biouhlie vyprodukované z  drevnej 

biomasy najnižšiu hodnotu 3,6 m
2
/g. Úpravou biouhlia pomocou kyseliny chlorovodíkovej 

došlo k  zvýšeniu merného povrchu na hodnotu 13,2 m
2
/g. Zvýšenie merného povrchu je 

spojené z demineralizáciou zvyškov organických látok, ktoré sa mohli vyskytovať v štruktúre 

biouhlia, vzhľadom na relatívne nízku teplotu pyrolýzy danej vzorky. Hodnota merného 

povrchu biouhlia vyprodukovanom z kalu je 6,2 m
2
/g.  

Modifikáciou sorbentu kyselinou chlorovodíkovou došlo k  zvýšeniu merného povrchu  

na hodnotu 70 m
2
/g. Biouhlie vyprodukované z kalu obsahuje vysoký podiel minerálnych 

a organických látok, ktoré boli pomocou koncentrovanej HCl demineralizované a následne 

vymyté z poréznej štruktúry, čo malo za následok zvýšenie merného povrchu. Biouhlie 

vyprodukované spoločnosťou Pyreg vykazuje merný povrch, ktorého hodnota je 20,8 m
2
/g. 

Hodnoty konštanty C sa pri všetkých vzorkách biouhlia pohybovali v rozmedzí desiatok  

až stoviek, čo naznačuje, že dané vzorky neobsahujú mikroporéznu štruktúru [79]. 

U vzorky aktívneho uhlia bola nameraná hodnota merného povrchu 788,9 m
2
/g. Hodnota 

merného povrchu naznačuje vysoké rozvinutie poréznej štruktúry. Hodnota konštanty C, ktorá 

sa pohybuje rádovo v tisícoch, poukazuje na výskyt mikroporéznej štruktúry. 
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4.2. Sorpčné experimenty s liečivom ibuprofen 

Pri realizácii sorpčných experimentov môže dochádzať pri jednotlivých analytických krokoch 

k ovplyvneniu celkového výsledku experimentu. Z  tohto dôvodu bol pripravený roztok 

modelovej vody s obsahom ibuprofenu 10 µg/ml. Pre posúdenie vplyvu trepania na celkový 

proces sorpcie bol pripravený experiment v troch opakovaniach, pri ktorom bol aplikovaný 

daný roztok do Erlenmayerovej banky bez pridania sorbentu. Po 24-hodinovom trepaní boli 

jednotlivé roztoky bez filtrácie pripravené na analýzu. 

Ďalším analytickým procesom je filtrácia cez striekačkový filter s priemerom 13 mm 

a veľkosťou pórov 22 µm. Pre posúdenie vplyvu tohto kroku bol taktiež pripravený roztok 

modelovej vody s obsahom ibuprofenu 10 µg/ml, ktorý bol bez predošlého trepania priamo 

prefiltrovaný a pripravený na analýzu. 

Pre overenie daných výsledkov bol pripravený experiment, pri ktorom sa roztok modelovej 

vody s obsahom ibuprofenu 10 µg/ml nechal trepať po dobu 24 hodín a následne sa 

prefiltroval cez striekačkový filter. Vzorky všetkých experimentov boli porovnané s roztokom 

modelovej vody s obsahom ibuprofenu 10 µg/ml, ktorý bol po riedení priamo analyzovaný. 

Takto pripravené vzorky boli analyzované na kvapalinovom chromatografe s hmotnostnou 

detekciou. Výsledky jednotlivých experimentov sú uvedené v tabuľke 7. 

Tabuľka 7 Porovnanie vplyvu jednotlivých analytických procesov 

Analytický proces 𝐶𝑓
̅̅ ̅       [µg/ml] Rozdiel [%] Štand. chyba [%] 

Blank 9,646 - - 

Trepanie 9,894 +2,56 1,25 

Filtrácia 8,754 -9,25 1,46 

Trepanie+filtrácia 8,035 -6,33 0,95 

 

Na základe týchto experimentov bolo zistené, že proces trepania zvýši obsah ibuprofenu 

v roztoku o 2,56±1,25 %. Toto zvýšenie obsahu iburofenu môže byť následkom sorpcie 

liečiva na sklo baniek z predošlých experimentov a následnej desorpcie späť do roztoku  

pri daných experimentoch, vzhľadom na vratný charakter procesu. Proces filtrácie znížil 

obsah ibuprofenu v  roztoku o 9,25±1,46 %. Pri procese filtrácie sa predpokladá záchyt 

molekúl ibuprofenu v poréznej štruktúre filtru, čo má za následok dané zníženie koncentrácie 

v prefiltrovanej vzorke. Pre overenie týchto údajov bol realizovaný experiment s trepaním 

a následnou filtráciou, kde sa pozorovalo zníženie koncentrácie o 6,33±0,95 %.  

Zmena koncentrácie pri samostatne analyzovaných experimentoch je 6,69 %. Na základe 

porovnaní jednotlivých hodnôt celkových strát pri sorpčných experimentoch, môžeme určiť 

súhrnné celkové zníženie koncentrácie, ktoré predstavuje 6,5±0,2 %. 
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4.2.1. Časová závislosť 

Pre určenie doby trepania pri jednotlivých experimentoch bola realizovaná sada experimentov 

pre určenie závislosti času na zmenu rovnovážnej koncentrácie v systéme roztoku modelovej 

vody s liečivom a sorbentom. Experiment bol realizovaný v 100 ml Erlemayerovej banke, kde 

bolo pridané 100±0,5 mg aktívneho uhlia, 80 ml modelovej vody s obsahom ibuprofenu  

500 µg/ml a magnetické miešadlo. Časová závislosť sa v jednotlivých prípadoch sledovala  

pri frekvencii otáčok 10, 100 alebo 1000 ot/min. Jednotlivé vzorky boli odoberané po určitých 

časových úsekoch po pridaní sorbentu do roztoku. Vzorky boli odoberané po 1, 5, 10, 15, 30, 

60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 1440 a 2880 minútach. Výsledky jednotlivých meraní sú 

uvedené na obrázku 18. 

 

Obrázok 18 Graf závislosti Cf a času pri jednotlivých rýchlostiach miešania 

Rovnovážna koncentrácia ibuprofenu v  roztoku sa po 24 hodinách sorpcie líši  

od rovnovážnej koncentrácie po 48 hodinách menej ako 5 %. Na základe týchto výsledkov sa 

pre ďalšie sorpčné experimenty určil čas trepania 24 hodín. Z priebehu jednotlivých kriviek 

závislosti je zjavné, že rýchlosť otáčok ma výrazný vplyv na priebeh sorpcie. Pri nízkych 

otáčkach dochádza k  pozvoľnému znižovaniu koncentrácie. Pri otáčkach 100 ot/min  

a 1000 ot/ min je pozorovaná skokovitá zmena koncentrácie. Tento jav je výsledkom rýchleho 

prúdenia roztoku, ktorý výrazne ovplyvňuje transport adsorbátu k povrchu sorbentu ako aj 

difúziu adsorbátu v póroch sorbentu. Dôsledkom týchto javov je desorpcia ibuprofenu  

zo štruktúry sorbentu a  teda nekontinuálny priebeh poklesu koncentrácie v roztoku. 

Vzhľadom na tieto výsledky boli ďalšie časové závislosti realizované pri otáčkach 10 ot/min. 

Na obrázku 19 je znázornená časová závislosť zmeny konečnej koncentrácie ibuprofenu 

pri experimente s použitím 100±0,5 mg aktivovaného uhlia a 80 ml roztoku modelovej vody 

s obsahom ibuprofenu 20 µg/ml. Pri tomto experimente bol potvrdený dostatočný čas sorpcie 

24 hodín. 
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Obrázok 19 Graf závislosti Cf a času pri rýchlosti miešania 10 ot/min 

Na základe získaných údajov sa predpokladalo, že na pomerne dlhú dobu ustálenia 

rovnovážnej koncentrácie ibuprofenu má vplyv zmáčavosť sorbentu. Porézny povrch sorbentu 

vytvára väčší kontaktný uhol, a  teda zvyšuje hydrofobicitu povrchu. Tento jav môže 

negatívne vplývať na sorpciu ibuprofenu z  roztoku, a  teda predlžovať čas potrebný  

na ustálenie rovnovážnej koncentrácie.  

Na základe týchto úvah bol realizovaný experiment časovej závislosti, kde sa najskôr 

100±0,5 mg sorbentu nechalo 24 hodín trepať s 80 ml milli-Q vody. K suspenzii sa následne 

pridal roztok ibuprofenu tak, aby výsledná koncentrácia ibuprofenu v roztoku bola 500 µg/ml. 

Banka bola miešaná na magnetickom miešadle s rýchlosťou otáčok 10 ot/min. Jednotlivé 

vzorky boli odoberané v časových intervaloch ako pri predošlých experimentoch. Získané 

údaje sú uvedené na obrázku 20. 

 

Obrázok 20 Graf závislosti Cf a času pri jednotlivých realizáciách 
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Pri použití zmáčaného sorbentu nebolo pozorované kontinuálne znižovanie koncentrácie 

ibuprofenu v roztoku, ako tomu bolo pri nezmáčanom sorbente. Bolo však pozorované 

rýchlejšie ustálenie rovnovážnej koncentrácie a to už v čase 500 minút. Pri použití zmáčaného 

AC sa však pozorovalo zníženie účinnosti odstránenia ibuprofenu. Po 48 hodinách sorpcie 

poklesla hodnota rovnovážnej koncentrácie na 413 µg/ml. Pri použití nezmáčaného AC bola 

hodnota rovnovážnej koncentrácie po 48 hodinách 351 µg/ml. 

 

4.2.2. Koncentračná závislosť 

Pre posúdenie sorpčných vlastností sa uskutočnili pokusy v Erlenmayerových bankách 

s jednotným množstvom sorbentu a rôznym množstvom ibuprofenu v modelovej vode.  

Do jednotlivých baniek sa navážilo 50 mg ± 0,5 mg aktívneho uhlia. K týmto naváženým 

vzorkám sa pridalo 20 ml modelovej vody s obsahom ibuprofenu 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 

250; 500; 750 alebo 1000 µg/ml. 

Na obrázku 21 je znázornený graf závislosti množstva ibuprofenu nasorbovaného  

na hmotnostnú jednotku aktívneho uhlia Q a rovnovážnej koncentrácie ibuprofenu v roztoku 

Cf.  

 

Obrázok 21 Graf závislosti Q a Cf a jednotlivé sorpčné izotermy pre AC 
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Výsledky tohto experimentu boli spracované v programe OriginPro 8. Viacnásobnou 

nelineárnou regresiou boli dátami preložené jednotlivé izotermy podľa príslušných rovníc, 

uvedených v tabuľke 8. Maximálnu sorpčnú kapacitu je možné vypočítať limitou pre rovnicu 

Langmaierovej izotermy s experimentálne určenými parametrami pre nekonečne sa zvyšujúcu 

rovnovážnu koncentráciu ibuprofenu v roztoku, ktorá ma tvar: 

 

 lim𝐶𝑓→∞(93,5 ∗
0,004∗𝐶𝑓

(1+0,004∗𝐶𝑓)
) (Rovnica 8) 

 

Z riešenia danej limity vyplýva maximálna sorpčná kapacita aktívneho uhlia vzhľadom  

na ibuprofen pri pH=7, teplote 20 °C, ktorej hodnota je 93,5±16,8 mg/g. 

Rovnice jednotlivých izoteriem, ako aj ich parametre určené viacnásobnou nelineárnou 

regresiou spolu so štandardnými chybami sú uvedené v tabuľke 8. 

Tabuľka 8 Charakteristiky jednotlivých izoteriem pre AC 

Langmuir-Freundlich 

Q=a*b*C^c/(1+b*C^c) 
Langmuir 

Q=a*b*C/(1+b*C) 
Freundlich 

Q=a*C^(1/b) 

Hodnota R:  0,98228 Hodnota R: 0,97358 Hodnota R: 0,98228 

Konšt. Hodnota Štand. chyba Konšt. Hodnota Štand. chyba Konšt. Hodnota Štand. chyba 

a 201769,5 5,38E+08 a 93,50923 16,81894 a 4,894 1,65083 

b 2,42E-05 0,06461 b 0,00388 0,00177 b 2,51349 0,35904 

c 0,39817 0,19829 - - - - - - 

 

Obdobný experiment sa realizoval s použitím biouhlia vzniknutého z drevnej biomasy.  

Do jednotlivých baniek sa navážilo 50 mg ± 0,5 mg biouhlia. K týmto naváženým vzorkám 

sa pridalo 20 ml modelovej vody s obsahom ibuprofenu 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; alebo  

100 µg/ml. 

Na obrázku 22 je znázornený graf závislosti množstva ibuprofenu nasorbovaného  

na hmotnostnú jednotku biouhlia Q a rovnovážnej koncentrácie ibuprofenu v roztoku Cf. 

Rovnice jednotlivých izoteriem, ako aj ich parametre určené viacnásobnou nelineárnou 

regresiou spolu so štandardnými chybami sú uvedené v tabuľke 9. 

Tabuľka 9 Charakteristiky jednotlivých izoteriem pre biouhlie 

Langmuir-Freundlich 

Q=a*b*C^c/(1+b*C^c) 
Langmuir 

Q=a*b*C/(1+b*C) 
Freundlich 

Q=a*C^(1/b) 

Hodnota R:  0,92177 Hodnota R: 0,91335 Hodnota R: 0,93742 

Konšt. Hodnota Štand. chyba Konšt. Hodnota Štand. chyba Konšt. Hodnota Štand. chyba 

a 32337,4 3,75E+08 a 8,299 7,56501 a 0,0929 0,02929 

b 2,87E-05 0,03324 b 0,007 0,0097 b 1,2484 0,13645 

c 80172 0,2618 - - - - - - 
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Obrázok 22 Graf závislosti Q a Cf a jednotlivé sorpčné izotermy pre biouhlie 

 

Maximálnu sorpčnú kapacitu je možné vypočítať limitou pre rovnicu Langmaierovej 

izotermy s experimentálne určenými parametrami pre nekonečne sa zvyšujúcu rovnovážnu 

koncentráciu ibuprofenu v roztoku, ktorá ma tvar 

 

 lim𝐶𝑓→∞(8,299 ∗
0,007∗𝐶𝑓

(1+0,007∗𝐶𝑓)
) (Rovnica 8) 

 

Z riešenia danej limity vyplýva maximálna sorpčná kapacita aktívneho uhlia vzhľadom  

na ibuprofen pri pH=7, teplote 20 °C, ktorej hodnota je 8,3±7,6 mg/g. 

Pri jednotlivých experimentoch s použitím biouhlia boli pozorované výrazné odchýlky 

hodnôt pri opakovaných sériách. Vysoká heterogenita biouhlia spôsobila aj pomerné vysokú 

štandardnú chybu pri určovaní maximálnej sorpčnej kapacity. 
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4.2.3. Množstevná závislosť 

Pre porovnanie závislosti rovnovážnej koncentrácie vzhľadom na rôznu koncentráciu 

ibuprofenu v modelovej vode a vzhľadom na rôzne množstvo sorbentu pri rovnakej 

koncentrácii ibuprofenu v modelovej vode, boli uskutočnené nasledujúce experimenty.  

Do jednotlivých baniek boli pridané množstvá aktívneho uhlia o hmotnosti 50, 100, 150, 

200, 250, 500, 750 alebo 1000 mg s presnosťou ± 0,5 mg. Do jednotlivých baniek sa pridalo 

20 ml roztoku modelovej vody s koncentráciou ibuprofenu 1000 µg/ml. Jednotlivé banky  

sa trepali 24 hodín a následne sa prefiltrovali cez striekačkový filter. Z hodnôt jednotlivých 

rovnovážnych koncentrácií boli podľa rovnice 1 vypočítané hodnoty Q. Následne bol 

zostrojený graf závislosti Q a Cf, ktorý je zobrazený na obrázku 23. 

 

Obrázok 23 Graf závislosti Q a Cf a jednotlivé sorpčné izotermy pre AC 

Výsledky tohto experimentu boli spracované v programe OriginPro 8. Viacnásobnou 

nelineárnou regresiou boli dátami preložené jednotlivé izotermy podľa príslušných rovníc. 

Maximálnu sorpčnú kapacitu je možné vypočítať limitou pre rovnicu Langmaierovej izotermy 

s experimentálne určenými parametrami pre nekonečne sa zvyšujúcu rovnovážnu 

koncentráciu ibuprofenu v roztoku, ktorá ma tvar: 

 

 lim𝐶𝑓→∞(93,8 ∗
0,008∗𝐶𝑓

(1+0,008∗𝐶𝑓)
) (Rovnica 9) 
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Z riešenia danej limity vyplýva maximálna sorpčná kapacita aktívneho uhlia vzhľadom 

 na ibuprofen pri pH=7, teplote 20 °C, ktorej hodnota je 93,8±18,0 mg/g. 

Rovnice jednotlivých izoteriem, ako aj ich parametre určené viacnásobnou nelineárnou 

regresiou spolu so štandardnými chybami sú uvedené v tabuľke 10. 

Tabuľka 10 Charakteristiky jednotlivých izoteriem 

Langmuir-Freundlich 

Q=a*b*C^c/(1+b*C^c) 
Langmuir 

Q=a*b*C/(1+b*C) 
Freundlich 

Q=a*C^(1/b) 

Hodnota R:  0,9548 Hodnota R: 0,8656 Hodnota R: 0,95481 

Konšt. Hodnota Štand. chyba Konšt. Hodnota Štand. chyba Konšt. Hodnota Štand. chyba 

a 361842,7 2,10174E9 a 93,78662 18,04674 a 12,01864 4,30213 

b 3,313E-5 0,19244 b 0,00863 0,00698 b 3,39181 0,68415 

c 0,29527 0,2461 - - - - - - 

 

Na obrázku 24 je zobrazená závislosť medzi rovnovážnou koncentráciou ibuprofenu 

v roztoku a množstvom aktívneho uhlia. 

 

Obrázok 24 Graf závislosti Cf a množstva aktívneho uhlia 

 

Na obrázku 24 je vidieť, že zvyšujúce sa množstvo sorbentu má výrazný vplyv na zníženie 

rovnovážnej koncentrácie ibuprofenu. Pri použití 50 mg AC bolo pozorované zníženie 

rovnovážnej koncentrácie ibuprofenu z 981,7 µg/ml na 796,1 µg/ml. Pri použití 750 mg AC 

bolo pozorované zníženie koncentrácie na hodnotu 9,0 µg/ml. Pri zvýšení množstva aktívneho 

uhlia na 1000 mg bolo pozorované úplné odstránenie ibuprofenu z roztoku. 
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Pri použití biouhlia vyprodukovaného z drevnej biomasy sa postupovalo obdobným 

spôsobom. Do jednotlivých baniek boli pridané množstvá biouhlia o hmotnosti 50, 100, 150, 

200, 250, 500, 750 alebo 1000 mg s presnosťou ± 0,5 mg. K jednotlivým množstvám biouhlia 

sa pridalo 20 ml roztoku modelovej vody s koncentráciou ibuprofenu 10 µg/ml. Jednotlivé 

banky sa trepali 24 hodín a následne sa prefiltrovali cez striekačkový filter. Taktiež bol 

realizovaný experiment s koncentráciou ibuprofenu v modelovej vody 100 µg/ml. Výsledky 

experimentu sú zobrazené na obrázku 25. 

 

 

Obrázok 25 Graf závislosti Cf a množstva biouhlia 

 

Realizáciou experimentu s koncentráciou ibuprofenu v modelovej vody 100 µg/ml neboli 

získané relevantné údaje vhodné pre grafické spracovanie. Pri použití modelovej vody 

s koncentráciou ibuprofenu 10 µg/ml bol pozorovaný vplyv množstva biouhlia na rovnovážnu 

koncentráciu ibuprofenu. Pri požití 50 mg biouhlia bolo pozorované zníženie rovnovážnej 

koncentrácie z hodnoty 9,4 µg/ml na 8,5 µg/ml. Pri použití 1000 mg biouhlia bolo pozorované 

zníženie len na hodnotu 5,5 µg/ml. Výsledky získané z tejto závislosti však nebolo možné 

spracovať pre výpočet sorpčných izoteriem.  
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4.2.4. Experimenty s modifikovanými sorbentami 

Pre hodnotenie sorpčných vlastností jednotlivých neupravených ako aj modifikovaných 

sorbentov bol realizovaný experiment v ktorom sa do jednotlivých baniek pridalo 20 ml 

roztoku modelovej vody s obsahom ibuprofenu 1µg/ml a rôzne množstvá jednotlivých 

sorbentov. Sorbenty sa pridávali v množstve 50, 100, 150, 200, 250, 500, alebo 750 mg 

s presnosťou ± 0,5 mg. Jednotlivé banky sa nechali trepať 24 hodín, prefiltrovali  

sa cez striekačkový filter a následne sa analyzoval obsah ibuprofenu v roztoku. Obrázok 26 

zobrazuje graf závislosti rovnovážnej koncentrácie ibuprofenu a množstva sorbentu. 

 

Obrázok 26 Graf závislosti Cf a množstva sorbentu pre jednotlivé sorbenty 

Biouhlie vyprodukované z čistiarenského kalu vykazovalo najmenšiu sorpciu ibuprofenu. 

Pri 750 mg sorbentu v roztoku bolo schopné odstrániť len 25,7 % ibuprofenu. Pri rovnakom 

množstve bolo biouhlie vyprodukované firmou Pyreg schopné nasorbovať 39,2 % ibuprofenu. 

Najlepšie sorpčné vlastnosti vykazovalo biouhlie vyprodukované z drevnej biomasy,  

ktoré bolo schopné nasorbovať 56,3 % ibuprofenu.  

Vzorky biouhlia vyprodukovaného z drevnej biomasy a čistiarenského kalu boli 

modifikované koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. Modifikácia sorbentu výrazne 

zvýšila jeho sorpčné vlastnosti. Pri obsahu 750 mg biouhlia z drevnej biomasy v roztoku sa 

sorpcia ibuprofenu zvýšila z 56,3 % na 96,9 %. Modifikácia výrazne zlepšila sorpčné 

vlastnosti biouhlia vyrobeného z čistiarenského kalu, ktoré bolo schopné už pri obsahu  

150 mg sorbentu odstrániť 100 % ibuprofenu. 
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4.3. Sorpčné experimenty s liečivom sulfametoxazol 

Pre posúdenie sorpčných vlastností jednotlivých sorpčných materiálov vzhľadom na liečivo 

sulfametoxazol boli realizované experimenty s  rôznymi množstvami sorbentov a roztokmi 

modelovej vody s jednotným obsahom sulfametoxazulu pri jednotlivých experimentoch.  

4.3.1. Množstevná závislosť 

Do jednotlivých baniek boli pridané množstvá aktívneho uhlia o hmotnosti 50, 100, 150, 200, 

250, 500, 750 alebo 1000 mg s presnosťou ± 0,5 mg. K jednotlivým množstvám sorbentu sa 

pridalo 20 ml roztoku modelovej vody s  koncentráciou sulfametoxazolu 100 µg/ml. 

Jednotlivé banky sa trepali 24 hodín a následne sa prefiltrovali cez striekačkový filter. 

Z hodnôt jednotlivých rovnovážnych koncentrácií boli podľa rovnice 1 vypočítané hodnoty Q. 

Následne bol zostrojený graf závislosti Q a Cf, ktorý je zobrazený na obrázku 27. 

 

Obrázok 27 Graf závislosti Q a Cf a jednotlivé sorpčné izotermy pre AC 

 

Výsledky tohto experimentu boli spracované v programe OriginPro 8. Viacnásobnou 

nelineárnou regresiou boli dátami preložené jednotlivé izotermy podľa príslušných rovníc. 

Maximálnu sorpčnú kapacitu je možné vypočítať limitou pre rovnicu Langmaierovej izotermy 

s experimentálne určenými parametrami pre nekonečne sa zvyšujúcu rovnovážnu 

koncentráciu sulfametoxazolu v roztoku, ktorá ma tvar: 
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 lim𝐶𝑓→∞(129,4 ∗
0,008∗𝐶𝑓

(1+0,008∗𝐶𝑓)
) (Rovnica 10) 

Z riešenia danej limity vyplýva maximálna sorpčná kapacita aktívneho uhlia vzhľadom 

 na sulfametoxazol pri pH=7, teplote 20 °C, ktorej hodnota je 129,4±45,4 mg/g. 

Rovnice jednotlivých izoteriem, ako aj ich parametre určené viacnásobnou nelineárnou 

regresiou spolu so štandardnými chybami sú uvedené v tabuľke 11. 

Tabuľka 11 Charakteristiky jednotlivých izoteriem 

Langmuir-Freundlich 

Q=a*b*C^c/(1+b*C^c) 
Langmuir 

Q=a*b*C/(1+b*C) 
Freundlich 

Q=a*C^(1/b) 

Hodnota R:  0,95783 Hodnota R: 0,94733 Hodnota R: 0,96489 

Konšt. Hodnota Štand. chyba Konšt. Hodnota Štand. chyba Konšt. Hodnota Štand. chyba 

a 47699,35 3,07511E7 a 129,4196 45,38488 a 2,53371 0,77123 

b 5,297E-5 0,03412 b 0,0084 0,00452 b 1,45484 0,15756 

c 0,68818 0,30686 - - - - - - 

 

Na obrázku 28 je zobrazená závislosť medzi rovnovážnou koncentráciou sulfametoxazolu 

v roztoku a množstvom aktívneho uhlia. 

 

Obrázok 28 Graf závislosti Cf a množstva aktívneho uhlia 

Podobne ako pri experimentoch s ibuprofenom má množstvo sorbentu výrazný vplyv aj  

na rovnovážnu koncentráciu sulfametoxazolu v roztoku. Pri použití 10 mg AC bolo 

pozorované zníženie rovnovážnej koncentrácie sulfametoxazolu z hodnoty 120,6 µg/ml  

na 92,1 µg/ml. Pri aplikácii 250 mg AC bolo pozorované zníženie koncentrácie 

sulfometoxazolu na hodnotu 2,3 µg/ml. Pri použití 500 mg AC bola pozorovaná úplná sorpcia 

sulfametoxazolu. 
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Pri použití biouhlia vyprodukovaného z drevnej biomasy sa postupovalo obdobným 

spôsobom. Do jednotlivých baniek boli pridané množstvá biouhlia o hmotnosti 50, 100, 150, 

200, 250, 500, 750 alebo 1000 mg s presnosťou ± 0,5 mg. K jednotlivým množstvám biouhlia 

sa pridalo 20 ml roztoku modelovej vody s koncentráciou sulfametoxazolu 10 µg/ml. 

Jednotlivé banky sa trepali 24 hodín a následne sa prefiltrovali cez striekačkový filter. 

Výsledky experimentu sú zobrazené na obrázku 29. 

 

Obrázok 29 Graf závislosti Cf a množstva biouhlia 

 

Pri týchto experimentoch bol pozorovaný málo výrazný vplyv množstva biouhlia  

na rovnovážnu koncentráciu sulfometoxazolu. Pri použití 50 mg biouhlia bolo pozorované 

zníženie rovnovážnej koncentrácie sulfametoxazolu z hodnoty 9,9 µg/ml na 9,5 µg/ml.  

Pri aplikácii 1000 mg biouhlia bolo pozorované zníženie koncentrácie sulfometoxazolu iba na 

hodnotu 6,4 µg/ml. Podobne ako pri množstevných experimentoch s ibuprofenom pri použití 

biouhlia, nebolo možné získané údaje spracovať pre výpočet sorpčných izoteriem.  

 

4.3.2. Experimenty s modifikovanými sorbentami 

Pre posúdenie sorpčných vlastností jednotlivých sorpčných materiálov vzhľadom na liečivo 

sulfametoxazol bol realizovaný experiment, v ktorom sa do jednotlivých baniek pridalo 20 ml 

roztoku modelovej vody s obsahom sulfametoxazolu 1µg/ml a rôzne množstvá jednotlivých 

sorbentov. Sorbenty sa pridávali v množstve 50, 100, 150, 200, 250, 500, 750 alebo 1000 mg 

s presnosťou ± 0,5 mg.  
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Jednotlivé banky sa nechali trepať 24 hodín, prefiltrovali sa cez striekačkový filter 

a následne sa analyzoval obsah sulfametoxazolu v roztoku. Obrázok 30 zobrazuje graf 

závislosti rovnovážnej koncentrácie sulfametoxazolu a množstva sorbentu pre jednotlivé 

materiály. 

 

Obrázok 30 Graf závislosti Cf a množstva sorbentu pre jednotlivé sorbenty 

 

Biouhlie vyprodukované z  čistiarenského kalu vykazovalo najmenšiu sorpciu 

sulfametoxazolu obdobne ako aj ibuprofenu.  Pri aplikácii 750 mg sorbentu v roztoku bolo 

schopné odstrániť 36,8 % sulfametoxazolu. Pri rovnakom množstve bolo biouhlie 

vyprodukované z drevnej biomasy schopné nasorbovať 48,9 % sulfametoxazolu. Najlepšie 

sorpčné vlastnosti vykazovalo biouhlie vyprodukované firmou Pyreg, ktoré bolo schopné 

nasorbovať 55,1 % ibuprofenu. 

Vzorky biouhlia vyprodukovaného z drevnej biomasy a čistiarenského kalu boli 

modifikované koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. Modifikácia sorbentu výrazne 

zvýšila jeho sorpčné vlastnosti. Pri obsahu 750 mg biouhlia z drevnej biomasy v roztoku sa 

sorpcia sulfametoxazolu zvýšila z 48,9 % na 98,4 %. Modifikácia výrazne zlepšila sorpčné 

vlastnosti biouhlia vyrobeného z čistiarenského kalu, ktoré bolo schopné pri obsahu  

500 mg sorbentu odstrániť takmer 100 % sulfametoxazolu. 
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4.4. Porovnanie jednotlivých sorpčných materiálov 

Pri sorpčných experimentoch na horizontálnej priamočiarej trepačke, ktoré trvali 24 hodín 

s frekvenciou kmitov cca 50 min
-1

 a použití 20 ml modelovej vody s rôznou koncentráciou 

ibuprofenu pri jednotnom množstve sorbentu, a to 50 mg, bola určená maximálna sorpčná 

kapacita aktívneho uhlia 93,5±16,8 mg/g. Pri experimentoch s rôznym množstvom sorbentu 

a roztokmi modelovej vody s jednotnou koncentráciou ibuprofenu, a to 1000 µg/ml. sa určila 

maximálna sorpčná kapacita aktívneho uhlia 93,8±18,0 mg/g.  

Guedidi a kol. realizovali sorpčné experimenty s rôznymi vzorkami aktívneho uhlia.  

Pri použití neupraveného AC hmotnosti 10 mg, objeme modelovej vody 30 ml, pH=7 a 

kontaktnom čase 5 dní s rýchlosťou miešania 650 ot/min určili maximálnu sorpčnú kapacitu 

AC vzhľadom na ibuprofen 75 mg/g. Predpokladaný hlavný mechanizmus interakcie medzi 

ibuprofenom a povrchom aktívneho uhlia je tvorba π väzby s aromatickými kruhmi 

nachádzajúcimi sa na povrchu AC [80]. 

Pri obdobných experimentoch s použitím sulfametoxazolu bola určená maximálna sorpčná 

kapacita aktívneho uhlia 129,4±45,4 mg/g. Pre porovnanie, Tonucci a kol. určili maximálnu 

sorpčnú kapacitu práškového aktívneho uhlia vzhľadom na sulfametoxazol 130,73 mg/g [81]. 

Na základe experimentov s množstvom biouhlia 50 mg a  modelovou vodou 

s koncentráciou ibuprofenu od 1 po 100 µg/ml bola určená maximálna sorpčná kapacita 

biouhlia 8,3±7,6 mg/g. Essandoh a kol. určili maximálnu sorpčnú kapacitu biouhlia 

vyprodukovaného z borovicového dreva s merným povrchom 1,35 m
2
/g na hodnotu  

10,74 mg/g [82]. 

Pri posudzovaní sorpčných vlastností biouhlia vzhľadom na sulfametoxazol nebolo možné 

určiť maximálnu sorpčnú kapacitu. Pri zvyšujúcom sa množstve biouhlia bol však 

pozorovaný obdobný trend ako pri liečive ibuprofen. Ako je vidieť na obrázku 31 biouhlie 

z drevnej biomasy vykazuje mierne nižšiu sorpciu sulfametoxazolu oproti ibuprofenu.  

H. Zheng a kol. určili maximálnu sorpčnú kapacitu biouhlia vzniknutého z trstiny obrej  

pri teplote 300 °C, a to 4,9±0,7 mg/g [54].  

Porovnanie sorpčných vlastností pri použití biouhlia vyprodukovanom z drevnej biomasy 

pri rôznych množstvách sorbentu a modelovej vody s jednotnou koncentráciou daných liečiv, 

a to 10 µg/ml, je znázornené na obrázku 31. 
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Obrázok 31 Graf závislosti Cf a množstva biouhlia pre jednotlivé liečiva 

 

Modifikáciou vybraných vzoriek biouhlia došlo k výraznému zvýšeniu merného povrchu 

ako aj zvýšeniu sorpcie jednotlivých liečiv. Pre komplexnejšie určenie sorpčných vlastností 

týchto modifikovaných vzoriek je v ďalšom výskume potrebné realizovať experimenty 

s jednotným množstvom sorbentu a modelovou vodou s rôznymi koncentráciami daných 

liečiv s  následným spracovaním podľa sorpčných izoteriem a výpočtom maximálnych 

sorpčných kapacít.  

Ďalej je taktiež nutné optimalizovať proces modifikácie. Výber modifikačného činidla, 

jeho koncentrácia ako aj doba kontaktu so sorbentom môže zohrávať výraznú úlohu.  

Pre zlepšenie sorpčných vlastností by bolo vhodné realizovať experimenty, pri ktorých by sa 

optimalizovala teplota, pH a iné faktory ovplyvňujúce samotnú sorpciu. 

Jedným z hlavných aspektov ovplyvňujúcich interakcie medzi liečivom a biouhlím sú jeho 

fyzikálno-chemické vlastnosti. Tieto vlastnosti je možné odvodiť na základe parametrov  

pri jeho produkcii. Tieto informácie neboli k  jednotlivým vzorkám poskytnuté. Kvôli 

nedostatku parametrov o produkcii jednotlivých vzoriek nebolo možné jednoznačne určiť 

mechanizmy interakcií medzi jednotlivými sorpčnými materiálmi a vybranými liečivami. 
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5  ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo posúdenie sorpčných vlastností rôznych typov biouhlia 

a aktívneho uhlia vzhľadom na nesteroidné protizápalové liečivo ibuprofen a sulfónamidové 

antibiotikum sulfametoxazol.  

 Jednotlivé sorpčné experimenty prebiehali v uzavretých Erlenmayerových bankách 

s modelovou, milli-Q vodou so špecifickým obsahom daného liečiva. Vzorky roztokov 

jednotlivých experimentov boli analyzované na kvapalinovom chromatografe s hmotnostnou 

detekciou. U hmotnostného spektrometra bol ako ionizačná technika použitý elektrosprej 

a sférická iónová pasca ako detektor. Kvalifikácia jednotlivých látok prebehla na základe 

porovnánia špecifických retenčných časov a kvantifikácia na základe kalibračnej krivky pre 

jednotlivé sady vzoriek. 

Jednotlivé vzorky biouhlia ako aj aktívneho uhlia boli zhomogenizované a presitované  

na špecifickú frakciu. Na základe experimentov, pri ktorých sa sledovala závislosť ustálenia 

rovnovážnej koncentrácie a času, sa určil optimálny čas pre jednotlivé sorpčné experimenty, 

a to 24 hodín. Pri experimentoch s rôznou koncentráciou ibuprofenu v modelovej vode 

a jednotného množstva sorbentu bola určená maximálna sorpčná kapacita aktívneho uhlia 

93,5±16,8 mg/g a maximálna sorpčná kapacita biouhlia vzniknutého z drevnej biomasy 

8,3±7,6 mg/g. Pri experimentoch s rôznym množstvom sorbentu a roztokmi modelovej vody 

s jednotnou koncentráciou ibuprofenu sa určila maximálna sorpčná kapacita aktívneho uhlia 

93,8±18,0 mg/g. Pri použití biouhlia bol pri týchto experimentoch pozorovaný nízky vplyv 

množstva sorbentu na rovnovážnu koncentráciu. Vybrané vzorky biouhlia boli taktiež 

podrobené modifikácii koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. Pri tejto modifikácii bolo 

pozorované zvýšenie merného povrchu biouhlia vyprodukovaného z  dreva takmer 4krát 

a biouhlia vyprodukovaného z kalu takmer 12krát, čo malo za následok aj zvýšenie sorpcie 

v prípade oboch liečiv.  

Pri experimentoch so sulfametoxazolom bola na základe množstevnej závislosti určená 

maximálna sorpčná kapacita aktívneho uhlia 129,4±45,4 mg/g. Pri aplikácii biouhlia  

sa taktiež pozoroval nízky vplyv množstva sorbentu na rovnovážnu koncentráciu.  

Pri modifikovaných vzorkách biouhlia bolo pozorované výrazné zvýšenie sorpcie 

sulfametoxazolu.  

U neupravených vzoriek biouhlia vzniknutého z drevnej biomasy sa na základe získaných 

výsledkov nepredpokladá možnosť komerčného použitia ako sorpčného materiálu. 

Modifikácia koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou  tohto biouhlia, ako aj biouhlia 

vyprodukovaného z čistiarenského kalu, výrazne prispela k  zvýšeniu sorpčných vlastností 

vzhľadom na oba liečivá. Na základe týchto výsledkov je ďalej potrebné určiť maximálne 

sorpčné kapacity jednotlivých modifikovaných materiálov, ako aj optimalizovať proces 

modifikácie. Modifikované vzorky biouhlia by potenciálne mohli vykazovať sorpčné kapacity 

schopné konkurovať komerčne používaným materiálom. 
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7  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

DDD Definovaná denná dávka 

EC Potenciálne kontaminanty (Emerging contaminants) 

ESOC Potenciálne znepokojujúce látky (Emerging substances of concern) 

NSAIDs Nesteroidné protizápalové látky (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs ) 

ČOV Čistiareň odpadových vôd 

SMZ/SMX Sulfametoxazol 

SAs Sulfonamidy 

VOCs Prchavé organické látky (Volatile organic compounds) 

NOMs Prírodné organické látky (Nature organic material) 

DBPs Vedľajšie produkty dezinfekcie (Disinfection by-product) 

OM Organická hmota (Organic matter) 

OC  Organický uhlík (Organic carbon) 

HOC Hydrofóbne organické zlúčeniny (Hydrophobic organic compounds) 

PAH Polycyklické aromatické uhľovodíky (Polycyclic aromatic hydrocarbons) 

MB Metylénová modrá 

NDMA N-nitrosodimethylamin (N-Nitrosodimethylamine) 

MP Mikrovlnná pyrolýza 

SEM  Štandardná chyba priemeru (Standard error of mean) 

AC Aktívne uhlie (Active charcoal) 


