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ABSTRAKT 

 
Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom sorpčných vlastností biouhlia vyprodukovaného 

z drevnej biomasy upraveného koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou a aktívneho uhlia 

vzhľadom na triazínový pesticíd propazín. Aj keď sú pesticídy používané vo vysokej miere 

tak v poľnohospodárstve, ako aj v súkromnom sektore na celom svete, predstavujú značné 

riziko pre ekosystémy a ľudské zdravie. Propazín patrí do skupiny chlórovaných triazínových 

herbicídov, ktoré predstavujú riziko najmä ako endokrinné disruptory. Sorpcia organických 

polutantov pomocou pyrogénnych uhlíkatých materiálov sľubuje efektívne a ekonomicky 

dostupné riešenie, ktorému sa v poslednej dobe dostáva čoraz väčšej pozornosti vedeckej 

komunity. V tejto práci sme použili izotermy na popis rovnováh pri sorpcií propazínu na dané 

sorbenty počas viálkových experimentov. Analýza obsahu propazínu v roztokoch modelovej 

vody po ustálení rovnováhy bola realizovaná použitím vysokoúčinnej kvapalinovej 

chromatografie s hmotnostnou detekciou. 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with sorption properties of biochar produced from wood biomass 

treated with concentrated hydrochloric acid and activated carbon with respect to the triazine 

pesticide propazine. Although pesticides are widely used in both agriculture and the private 

sector worldwide, they pose a significant risk to ecosystems and human health. Propazine 

belongs to the group of chlorinated triazine herbicides, which pose a risk mainly as endocrine 

disruptors. The sorption of organic pollutants using pyrogenic carbonaceous materials 

promises an efficient and economically affordable solution, which has recently received 

increasing attention from the scientific community. In this work, we used isotherms to 

describe the equilibria of propazine sorption to given sorbents during vial experiments. 

Analysis of the propazine content in the model water solutions after reaching equilibrium was 

performed using high-performance  liquid chromatography with mass detection. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Biouhlie, aktívne uhlie, propazín, sorpcia, štúdium rovnováh, vysokoúčinná kvapalinová 

chromatografia, hmotnostná spektrometria 

KEYWORDS 

Biochar, activated carbon, propazine, sorption, equilibrium studies, high performance liquid 

chromatography, mass spectrometry 
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1 ÚVOD 

 

Aktívne uhlie je uhlíkatý materiál známy vďaka jeho veľkému špecifickému povrchu, 

pórovitosti, vysokej fyzikálno-chemickej stabilite a povrchovej reaktivite, ktorý sa používa 

ako funkčný materiál pre rôzne aplikácie. Bežne používanými surovinami pre tradičnú výrobu 

aktivovaného uhlia sú drevo, uhlie, ropné zvyšky, rašelina, hnedé uhlie a polyméry, ktoré sú 

veľmi drahé a neobnoviteľné. Preto sa mnohí vedci zameriavajú na prípravu aktívneho uhlia s 

použitím lacných a udržateľných alternatívnych prekurzorov, vrátane poľnohospodárskych 

zvyškov (ryžové šupky, kukuričná slama atď.) a pevných odpadov (kaly, potravinový odpad, 

odpad z domácností atď.) Produkcia aktívneho uhlia z odpadu a vedľajších produktov získala 

zvýšenú pozornosť, keďže dostupnosť lacných prekurzorov je nevyhnutná pre ekonomicky 

výhodnú veľkoobjemovú výrobu aktívneho uhlia. V poslednej dobe sa veľká pozornosť 

venovala aj využitiu týchto zdrojov biomasy na výrobu biouhlia rôznymi termochemickými 

procesmi v podmienkach s obmedzeným obsahom kyslíka a pri relatívne nízkych teplotách 

(<700 °C) vrátane pyrolýzy, hydrotermálnej karbonizácie, rýchlej tzv. „flash“ karbonizácie a 

splyňovania. Mnohé štúdie poukazujú na výhody používania biouhlia, pokiaľ ide o 

sekvestráciu uhlíka, úpravu pôdy, zvýšenie produktivity pôdy a kontrolu znečistenia. Okrem 

toho má termochemické spracovanie biomasy potenciál regenerácie energie, keďže výrobu 

biouhlia sprevádza tvorba biopalív a syntézneho plynu. Výsledné biouhlie obvykle vykazuje 

poréznu štruktúru, zachované povrchové funkčné skupiny a minerálne zložky, čo je dôsledok 

odstraňovania vlhkosti a prchavých látok v biomase počas tepelnej úpravy. Tieto priaznivé 

vlastnosti vedú k vysokej reaktivite biouhlia, a teda umožňujú jeho použitie ako 

alternatívneho uhlíkového materiálu [1]. 

Jednou z potenciálnych aplikácií biouhlia je jeho využitie ako sorbentu organických 

polutantov, konkrétne pesticídov. Niektoré správy uvádzajú, že v poľnohospodárskom 

systéme je na svete každý rok použitých asi 3 x10
9
 kg pesticídov (odhadovaná cena asi 40 

miliárd dolárov) pričom iba 1 % používaných pesticídov dosiahne cieľový organizmus, zatiaľ 

čo 99 % vstupuje do pôdy a vodných zdrojov bez dosiahnutia prvotného účelu. Zvyšné 

pesticídy sa teda uvoľňujú do rôznych častí životného prostredia, čo má za následok 

hromadenie týchto toxických látok v životnom prostredí ohrozujúc človeka a ekosystémy. 

Často sa jedná o jedovaté chemikálie, ktoré môžu u ľudí vyvolať rad vážnych zdravotných 

ťažkostí. Uvádza sa, že dlhodobé vystavenie rôznym druhom pesticídov môže vyvolať 

cytotoxické zmeny a vážne ovplyvniť funkciu rôznych telesných orgánov, napríklad pečene a 

obličiek. Otrava vyvolaná pesticídmi by navyše mohla nepriaznivo ovplyvniť ľudský 

endokrinný systém a vytvoriť hormonálnu dysfunkciu. Kontaminácia pôdy pesticídmi môže 

vyvolať množstvo škodlivých účinkov pre kvalitu pôdy. Môže napríklad spôsobiť funkčnú 

poruchu poľnohospodárskych pôd, keďže sú schopné narušiť mikrobiálnu aktivitu a 

spoločenstvo vo vnútri pôdy, čím môžu nepriaznivo ovplyvniť rozkladné procesy spojené 

s mikrobiálnou aktivitou [2].  

V tejto práci sme sledovali sorpciu triazínového pesticídu propazínu. Propazín je 

klasifikovaný ako mierne toxický herbicíd, používaný na kontrolu listnatých burín a 

jednoročných tráv pri pestovaní sladkého ciroku adsorpciou do listov a koreňov cieľových 
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rastlín, čo má za následok inhibíciu fotosyntézy. Pomocou viálkových experimentov sme 

sledovali priebeh sorpcie propazínu na biouhlie vytvorené z drevnej biomasy a na aktívne 

uhlie. Analýza obsahu adsorbátu v roztoku bola realizovaná na kvapalinovom chromatografe 

s hmotnostnou detekciou. Výsledky experimentov sme spracovali modelom Freundlichovej, 

Langmuirovej a kombinovanej Langmuir-Freundlichovej izotermy a určili sa charakteristické 

hodnoty, ktoré dávajú informáciu o priebehu sorpcie propazínu na dané sorbenty. Pre popis 

sorpcie propazínu najviac vyhovovala Freundlichova izoterma tak pre aktívne uhlie ako aj pre 

biouhlie. Ďalší výskum by sa mohol zamerať na rôzne typy modifikácie biouhlia vyrobeného 

z viacerých druhov surovín [2]. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Biouhlie a aktívne uhlie  

Biouhlie (z ang. biochar), ako aj aktívne uhlie (activated carbon) sú pyrogénne uhlíkaté 

materiály (z ang. pyrogenic carbonaceous materials  - PCM). Vyrábajú sa termochemickou 

konverziou uhlíkatých surovín (pyrolýzou a/alebo aktiváciou). Biouhlie sa vyrába z trvalo 

udržateľnej biomasy a používa sa na ne-oxidatívne aplikácie v poľnohospodárstve (napr. v 

pôde) a tiež sa diskutuje o jeho využití ako východiskovej suroviny pre priemyselné procesy. 

Podľa definície sa používa na sekvestráciu uhlíka. 

Preto, ak sa „biochar“ používa ako palivo, t. j. spaľuje sa a uhlík sa transformuje (oxiduje) 

na CO2, je v skutočnosti klasifikované ako drevené uhlie. Aktívne uhlie sa vyrába z 

akéhokoľvek zdroja uhlíka (fosílne, odpadové alebo obnoviteľné) a je vyvinuté tak, aby sa 

používalo ako sorbent na odstránenie znečisťujúcich látok z plynov a kvapalín. Je teda 

definované ako materiál na sorpciu kontaminantov bez urgentných problémov, týkajúcich sa 

udržateľnosti jeho výroby, alebo osudu uhlíka po jeho použití. Oba materiály majú svoju 

odlišnú históriu, široko oddelené vedecké spoločenstvá ako aj rozdielne literárne podklady. 

Bohužiaľ chýba všeobecne akceptovaná terminológia a definícia [3]. 

 

Obrázok 1 Trend počtu vydaných článkov obsahujúcich slovo „biouhlie“ (ang. biochar) na 

portáli Scopus od roku 2000–2020  

Keďže sa však navrhované aplikácie biouhlia ako aj aktívneho uhlia čoraz viac prekrývajú, 

môže byť prospešná informovanosť o „tej druhej“ doméne. Na sanáciu pôdy sa v súčasnosti 

používa tak biouhlie, ako aj aktívne uhlie, avšak táto aplikácia bola v minulosti výhradne 

doménou aktívneho uhlia. Ak sa aktívne uhlie po aplikácii neodstráni a ak sa toto aktívne 

uhlie vyrábalo z obnoviteľných surovín a spĺňa ďalšie špecifikácie, možno ho považovať za 

biouhlie. Okrem toho rastie potreba špecializovaných sorbentov v environmentálnych 
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technológiách vrátane čistenia odpadových vôd a sanácie pôdy, čo vedie k početným štúdiám 

o materiáloch založených na biouhlí, ktoré môžu nahradiť konvenčné aktívne uhlie [3].  

2.2. Faktory ovplyvňujúce sorpčné vlastnosti biouhlia 

2.2.1 Porozita a špecifický povrch 

Porozita a špecifický povrch sú dve primárne vlastnosti, ktoré ovplyvňujú sorpčnú kapacitu 

biouhlia pre sorpciu organických polutantov vrátane pesticídov. Štruktúra pórov sa môže 

tvoriť v biouhlí počas pyrolýzy biomasy v dôsledku straty vody pri procese dehydratácie, 

prchaniu organických látok ako aj v dôsledku lámania a kolapsu uhlíkovej štruktúry. Veľkosť 

pórov biouhlia je vysoko variabilná a podľa Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie 

(IUPAC) sa skladá z mikropórov (<2 nm), mezopórov (2–50 nm) a makropórov (>50 nm). 

Predchádzajúci výskum preukázal, že priemerná veľkosť pórov biouhlia vykazuje klesajúci 

trend so zvyšujúcou sa teplotou pyrolýzy. Všeobecne hrá veľkosť pórov pri sorpcii pesticídov 

rozhodujúcu úlohu. Biouhlie s malou veľkosťou pórov preto nemôže zachytiť veľké molekuly 

pesticídov bez ohľadu na ich náboje alebo polaritu [4].  

Porozita biouhlia a povrchová plocha sa podstatne mení s pyrolýznou teplotu. Niekoľko 

predchádzajúcich štúdií ukázalo, že výsledkom zvýšenej teploty je väčší objem pórov a 

plocha povrchu. Napríklad Chen a kol. zistili, že objem pórov biouhlia vzrástol z 0,056 na 

0,099 cm
3
.g

-1
 pri teplote od 500 do 900 °C, zatiaľ čo plocha povrchu sa zvýšila z 25,4 na 67,6 

m
2
.g

-1
 [5]. V niektorých prípadoch však biouhlie vykazuje nízky špecifický povrch a 

pórovitosť, keď sa vyrába pri teplote nad 550 °C. Pri vyššej teplote majú porézne štruktúry 

biouhlia tendenciu vytvárať viac makropórov alebo byť blokované dechtom, čo vedie k malej 

povrchovej ploche [4, 6].  

Okrem teploty pyrolýzy je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vlastnosti biouhlia aj 

zloženie vstupnej suroviny. Napríklad špecifická plocha rastlinného biouhlia (112 - 642 

m
2
.g

−1
), ako je dubové drevo, kukuričného šrotu a ihličia je vo všeobecnosti omnoho vyššia 

ako povrchová plocha biouhlia z hnoja svíň (4,11 m
2
.g

−1
), prasačieho hnoja (3,32–20,5 

m
2
.g

−1
) a biouhlia z ´biosolids´ (50,9–94,2 m

2
.g

−1
), akým  je napríklad hydinové a morčacie 

stelivo [5, 6]. Podobne biouhlie z ihličia vykazuje vyššiu pórovitosť (0,076–1,90 cm
3
.g

−1
) ako 

biouhlie z podstielok (0,053–0,068 cm
3
.g

−1
) vyrobené pri 500–700 °C [6]. Celkovo biomasa s 

vysokým obsahom lignínu (napr. bambusová a kokosová škrupina) poskytuje biouhlie 

s makroporéznymi štruktúrami, zatiaľ čo biomasa s vysokým obsahom celulózy (napr. plevy) 

produkuje hlavne biouhlie s mikroporéznymi štruktúrami [4, 7].   

2.2.2 pH 

Vyššie pH biouhlia môže urýchliť hydrolýzu organofosfátových a karbamátových pesticídov 

v pôde prostredníctvom mechanizmu alkalickej katalýzy. Podobne ako pórovitosť a špecifická 

plocha, pH biouhlia je taktiež ovplyvňovaná teplotou pyrolýzy a druhom vstupnej suroviny. 
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Biouhlie je vo všeobecnosti zásadité a jeho pH sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou pyrolýzy. 

Existuje ale niekoľko výnimiek vzhľadom na vstupnú surovinu [11], napríklad biouhlie 

vytvorené z odpadového kalu a slamy z pšenice boli pri nízkej teplote (<400 °C) kyslé s pH v 

rozmedzí 4,87–6,11 [4]. 

Predchádzajúce štúdie preukázali pozitívny vzťah medzi pH a teplotou pyrolýzy biopalív 

vyrobených z rôznych druhov biomasy, ako sú biosolidy, poľnohospodárske zvyšky a hnoj 

dobytka. Zvyšujúca sa teplota vo všeobecnosti vedie k vyššiemu obsahu popola, ktorý 

spôsobuje vyššie pH biouhlia. K vyššiemu pH pri vyšších teplotách prípravy tiež prispieva 

zníženie počtu kyslých funkčných skupín, ako napríklad –COOH [4].  

2.2.3 Funkčné skupiny 

Funkčné skupiny vrátane karboxylových skupín (-COOH), hydroxylových skupín (-OH), 

laktónových, amidových a amínových skupín sú nevyhnutné pre sorpčnú kapacitu biouhlia. 

Všeobecne platí, že teplota pyrolýzy a surovina sú dva rozhodujúce faktory ovplyvňujúce 

množstvo funkčných skupín na povrchu biouhlia. Na rozdiel od rastúcej tendencie špecifickej 

plochy, pórovitosti a pH však vyššia teplota zvyčajne vedie k zníženiu pomerov H/C, O/C 

a N/C, čo naznačuje zníženie hojnosti funkčných skupín na biouhlí [4]. 

Keiluweit a kol. skúmali FTIR (Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou) 

spektrá, ktoré sa vo vysokej miere  používajú na charakterizáciu povrchových funkčných 

skupín biouhlia a preukázali významný rozdiel v zložení biouhlia produkovaného pri rôznych 

teplotách [8]. Pokiaľ ide o surový materiál, výsledkom pyrolýzy pri nižších teplotách 100 - 

200 °C nie sú žiadne zistiteľné zmeny v spektrách FTIR. Dehydratácia celulózových a 

lignínových zložiek v biouhlí sa zvyčajne vyskytovala pri 300 °C (3500 - 3200 cm
−1

), zatiaľ 

čo transformačné produkty odvodené od lignínu/celulózy sa objavili pri 400 ° C (viacero 

píkov pri 1600–700 cm
−1

). K ďalšej kondenzácii došlo pri teplote pyrolýzy vyššej ako 500 °C 

(strata intenzity pri 1650 - 1500 cm
-1

 v porovnaní s 885 - 752 cm
-1

) [8]. Počas pyrolýzneho 

procesu sa väčšina funkčných skupín lignocelulózových materiálov stráca so zvyšujúcou sa 

teplotou. Na biouhlí z hnoja sa pozorovalo menej karboxylových a hydroxylových skupín, 

popri stúpajúcej teplote pyrolýzy z 350 na 700 °C [9]. Podobné spektrálne vlastnosti sa získali 

pre bio-uhlie pochádzajúce zo sóje, kukurice, repky olejnej a arašidovej slamy, ktoré boli 

vyrobené pri 700 °C v porovnaní s tými, ktoré boli vyrobené pri 300 °C [4]. Modifikáciou 

biouhlia môžeme dosiahnuť zvýšenie počtu funkčných skupín biouhlia, čo môže mať za 

následok zvýšenú mieru sekvestrácie CO2, ako ukazuje obrázok 2. 
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Obrázok 2 a) modifikácia fyzikálnych vlastností biouhlia a ich účinok na zachytávanie CO2; 

b) modifikácia povrchových chemických vlastností biouhlia a ich účinok na zachytávanie CO2 

[1] 

Spektrá nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) sú tiež používané na charakterizáciu 

funkčných skupín biouhlia. Ako uvádza Li a kol., biouhlie z ryžovej slamy a otrúb prešli 

procesom dehydroxylácie/dehydrogenácie a aromatizácie počas ich pyrolýzy od 100 do 

800 °C, ktorá bola detegovaná dvojrozmernou 13C NMR korelačnou spektroskopiou [10]. So 

zvyšujúcou sa teplotou sa O–alkylované skupiny a anomérne O–C–O uhlíky všeobecne tvoria 

pred detekciou aromatických štruktúr. Alifatické O–alkylované uhlíky boli dominantné 

v biouhlí pyrolyzovanom pri nižšej teplote (<300 ° C), zatiaľ čo aromatické štruktúry biouhlia 

sa vytvárali pri vyššej teplote (>300 °C) [10]. Podobne Zhang a kol. pomocou NMR 

spektroskopie zistili, že podiel O-alkylového uhlíka klesol z 20 – 54 % na 6,9 – 13 % 

v prípade biouhlia z pšeničnej slamy a lignosulfonátového biouhlia s teplotou zvyšujúcou sa 
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z 200 na 600 °C, so žiadnymi alkylovými uhlíkmi zostávajúcimi v biouhlí vytvorenom pri 

600 °C [4, 11]. 

2.2.4 Obsah uhlíka a aromatická štruktúra 

Obsah uhlíka a aromatická štruktúra sú dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi sorpčnú 

schopnosť biouhlia pre pesticídy. Hodnota pomeru H/C je odrazom aromatickosti štruktúry, 

ktorá je ovplyvnená najmä teplotou pyrolýzy, a ktorá ďalej odráža rozdielnosť vo veľkosti 

pórov a špecifickej plochy biouhla. Všeobecne platí, že biouhlie odvodené 

z lignocelulózových materiálov sa stáva čoraz viac karbonizovaným, keď teploty stúpajú nad 

500 °C. Uvádza sa, že biopalivo pochádzajúce z východiskových surovín s vysokým obsahom 

organického uhlíka vykazuje vysokú sorpčnú kapacitu organických kontaminantov. Okrem 

toho vďaka vysokému stupňu karbonizácie a aromatizácie je biouhlie vysoko stabilné voči 

rozpadu, má dlhší polčasu rozkladu a je teda ťažšie rozložiteľné a mineralizované. Je preto 

tiež možné, že takto upravené biouhlie bude zohrávať dôležitú úlohu pri kontrole znečistenia 

pôdy počas dlhšieho obdobia [4]. 

2.2.5 Mineralogické zloženie 

Mineralogické zloženie je zodpovedné za vysokú katiónovú výmennú kapacitu biouhlia, ktorá 

sa tiež považuje za veľmi dôležitú pre sorpciu pesticídov. Môže spôsobiť napríklad zníženie 

dostupnosť pesticídov prostredníctvom povrchovej chelatácie a/alebo mechanizmov 

povrchovej acidity. Teplota pyrolýzy aj druh vstupnej suroviny ovplyvňujú koncentrácie 

minerálnych zložiek v biouhlí. Vyššia teplota obohacuje biouhlie o minerály. Vo všeobecnosti 

biouhli pripravené z biosolidov obsahuje oveľa vyšší obsah P (1,82–3,60 %) ako biouhlie 

napríklad z dubového dreva (0,03–0,06 %) [11], zatiaľ čo obsah K v biouhlí z podstielky 

hydiny a z hnoja a ošípaných (1,6–5,9 %) je vyšší ako v biouhlí  ktorejkoľvek inej suroviny 

[4, 12]. 

Celkovo je možné povedať, že vlastnosti biouhlia závisia najmä od druhu vstupnej 

suroviny a teploty pyrolýzy. Je potrebné poznamenať, že kolísanie teplôt môže mať opačné 

účinky na rôzne vlastnosti biouhlia, čo vedie k rôznym účinkom na sorpciu pesticídov. 

Napríklad biouhlie produkované pri vyššej teplote pyrolýzy môže poskytovať viac miest pre 

sorpciu pesticídov v dôsledku vyššej špecifickej plochy. Zároveň to však môže viesť 

k zníženiu sorpcie pesticídov znížením počtu funkčných skupín na povrchu. Je preto potrebné 

pochopiť mechanizmy sorpcie/desorpcie rôznych pesticídov kvôli príprave biouhlia 

s požadovanými vlastnosťami [4]. 



 

 

14 

2.3. Úprava pyrogénnych uhlíkatých materiálov 

2.3.1 Chemická aktivácia 

Na získanie chemicky aktivovaného PCM sa východisková surovina (uhlie, lignit, rašelina 

alebo biomasa) zmieša (impregnuje) s koncentrovanými vodnými roztokmi aktivačného 

činidla (tabuľka 2), z ktorých ZnCl2, KOH a H3PO4 sú v priemysle najpoužívanejšie. Pomery 

suroviny k látke (stupeň alebo koeficient impregnácie) sú typicky v rozsahu 1:0,5 až 1:3, 

vzhľadom na sušinu. Účinok aktivačného činidla sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou činidla. 

Stupeň impregnácie sa teda dá považovať za analóg k rozsahu vyhorenia pri fyzickej 

aktivácii, ako je uvedené nižšie. Rozsah aktivácie je však tiež definovaný výberom samotnej 

chemikálie, intenzitou  miešania, teplotou a trvaním následnej aktivácie. Pri vysokej 

koncentrácii chemikálií alebo príliš dlhom reakčnom čase sa objem pórov zníži v dôsledku 

fyzického kolapsu uhlíkovej štruktúry. Zmesi sa často dôkladne miesia, aby sa iniciovala 

degradácia vstupnej suroviny. Napríklad zmiešaním ZnCl2 s drevenými pilinami vznikne 

hnedá plastická pasta. Táto hmota sa potom aktivuje, t. j. zahrieva sa v neprítomnosti kyslíka 

(pyrolýza). Teploty môžu byť nižšie ako pri fyzickej aktivácii  (600 - 700 ⁰C pre ZnCl2), 

avšak napríklad KOH  stále vyžaduje teploty nad 850 ⁰C. Nakoniec musí byť produkt 

premytý, kvôli odstráneniu aktivačného činidla, ktorý sa často môže opätovne použiť alebo 

recyklovať, hoci toto činidlo sa môže počas aktivačného procesu čiastočne odpariť. Chemická 

aktivácia na priemyselnej úrovni teda vyžaduje značné úsilie pri spracovaní spalín a 

odpadových vôd, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, čo zase zvyšuje náklady 

tohto procesu [3]. 

Aj keď sa mechanizmy aktivácie medzi aktivačnými činidlami líšia, existujú spoločné 

princípy: už počas intenzívneho miešania pôvodná štruktúra suroviny začína degradovať. V 

rastlinnej biomase sa uvoľňujú väzby medzi molekulami celulózy a ióny aktivačného činidla 

zaberajú vzniknuté dutiny, a tak definujú mikroporéznosť vytvorenú počas nasledujúcej 

aktivácie, ktorá je k dispozícii po premytí aktivovaného uhlia. Aktivačné činidlá taktiež 

zabraňujú tvorbe dechtu a teda zamedzujú upchávaniu pórov [3]. 
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Tabuľka 1. Typické činidlá používané na chemickú aktiváciu biomasy alebo uhlíkatých 

materiálov [3] 
 
 

Aktivačné 

činidlá 

ZnCl2 

FeCl3 

H2SO4 

H3PO4 

HCl 

HNO3 

NaOH/KOH 

Na2CO3/K2CO3 

močovina 

2.3.2. Fyzikálna aktivácia 

Fyzikálna alebo tepelná aktivácia je čiastočná oxidácia uhlíkatého prekurzora alebo 

medziproduktu za účelom zvýšenia jeho porozity. Fyzikálna aktivácia je najstaršou metódou 

prípravy aktívneho uhlia, pričom pojem „fyzikálny“ pramení z mylnej predstavy, že para sa 

iba fyzikálne vyparuje a odstraňuje z uhlia kondenzáty. Pri vysokých teplotách (> 750 ° C) sa 

však voda stáva oxidačným činidlom pre uhlíkaté materiály (tabuľka 2). Teda „fyzikálna“ 

aktivácia je tiež založená na oxidačných reakciách, t.j. chemických procesoch. 

Pri pohľade na fyzikálnu aktiváciu uskutočnenú v druhom kroku po karbonizácii niektorí 

autori rozlišujú dve štádiá aktivácie: v prvom štádiu aktivácie sa neorganizovaný (amorfný) 

uhlíku podobný decht (oxiduje) vďaka čomu sa upchaté póry otvoria. Počas druhého stupňa sa 

oxidujú aj časti uhlíkových kryštálov. Prvý stupeň primárne zväčšuje špecifický povrch; 

druhý stupeň ďalej zvyšuje špecifický povrch vytvorením nového (mikro) pórovitého 

priestoru alebo vytvorením nových prepojení medzi pórmi, ale taktiež mení chemickú 

štruktúru povrchu. Na aromatických povrchoch uhlíkatého materiálu sa vytvoria oxidované 

funkčné skupiny vrátane fenolových, ketónových a karboxylových skupín [3]. 

 

Tabuľka 2. Aktivácia uhlíkatých materiálov oxidačnými plynmi (´´fyzikálna 

aktivácia´´ alebo ´´tepelná aktivácia´´) [3] 
 

Oxidant Idealizovaná reakcia Proces 

Para / H2O 
C + H2O→CO + H2 endotermický 
2C + H2 →2C(H) 1 

CO2 

C + CO2 →C(O) +CO 1 

endotermický C(O)→CO 

suma: C + CO2 →2CO 

Vzduch/O2 C + O2 →CO2 exotermický 

Pozn.: 1 C (H) a C (O) sa vzťahujú k povrchovým vodíkovým a kyslíkovým komplexom 

(chemisorbovaný vodík / kyslík) [3] 
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Stupeň fyzikálnej aktivácie možno charakterizovať vyhorením (z ang. burn-off), t. j. 

stratou hmotnosti počas aktivácie. Všeobecne platí, že vyššia miera vyhorenia koreluje s 

vyššou pórovitosťou produktu. Vyhorenie nad 40 – 50 % však môže viesť k plošnej 

deštrukcii pórovitosti, pretože horenie uhlíkatých materiálov môže prevážiť nad tvorbou 

pórovitosti. 

Oxidácia obmedzeným množstvom vzduchu sa napríklad použila na modifikáciu 

vlastností biocharu Sulimanom a kol. [13]. Fyzikálnu aktiváciu pri nízkej teplote kyslíkom 

(„oxidácia po pyrolýze“ pri 250 °C) použili na optimalizáciu biouhlí určenýh pre ich 

aplikáciu na zvýšenie zadržiavania pôdnej vody. Xiao a Pignatello použili podobnú techniku 

pri teplote 400 °C [14]. Použitie kyslíka alebo vzduchu má však za následok rýchle reakcie, 

ktoré môžu brániť riadenému výrobnému procesu. Na výrobu aktívneho uhlia s vyšším 

stupňom vyhorenia sa preto často uprednostňuje para (H2O) alebo CO2. Tu chemisorbovaný 

kyslík a vodík (C(O) a C(H); chemické rovnice v tabuľke 2) na uhlíkatom povrchu inhibujú 

oxidáciu a tak spomaľujú proces aktivácie. C(O) je medziprodukt aktivácie pomocou CO2 

a C(H) je vedľajší produkt spôsobený tvorbou vodíka počas aktivácie vodnou parou [3]. 

Pórovitosť aktívneho uhlia závisí od množstva faktorov, vrátane vstupnej suroviny, 

teploty, trvania aktivačného procesu a výberu oxidačného činidla. Oxidácia s CO2 na 

začiatku má za následok otvorenie nových pórov. Aktivácia vodnou parou však pomerne 

rýchlo rozširuje existujúcu mikroporéznosť. CO2 teda prevažne podporuje tvorbu 

mikroporéznych materiálov a aktivované uhlie upravované vodnou parou vykazuje skôr 

širšiu distribúciu veľkosti pórov. 

Okrem H2O, CO2 a O2 sa ako fyzikálne aktivačné látky môžu používať aj chlór, amoniak, 

síra a oxid siričitý, hoci sa používajú zriedka. Použitie amoniaku alebo oxidu siričitého sa 

môže tiež považovať za modifikáciu, ako je uvedené nižšie [3]. 
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Obrázok 3 Aktivácia biouhlia a mechanizmy adsorpcie rôznych kontaminantov: a) 

modifikácia fyzikálnych vlastností biouhlia a ich účinkov na odstraňovanie kontaminantov; 

b) modifikáciu povrchových chemických vlastností biouhlia a ich účinok na odstraňovanie 

ťažkých kovov; c) modifikáciu povrchových chemických vlastností biouhlia a ich účinkok na 

odstraňovanie organických kontaminantov [1] 

2.3.3 Modifikácie 

Okrem poréznej morfológie, chémia povrchu je to, čo definuje sorpčné vlastnosti 

aktivovaného uhlia. Cieľom úprav je optimalizácia povrchovej chémie smerom k sorpcii 

špecifických látok. Rivera-Utrilla [15] definuje kategórie procesov oxidácie, sulfurácie, 

nitrogenácie a koordinovanej  funkcionalizácie ligandu. 



 

 

18 

Oxidatívna modifikácia uhlíkatých materiálov nie je rovnaká ako aktivácia, pretože 

oxidácia sa vykonáva peroxidom vodíka (H2O2) alebo kyselinou dusičnou (HNO3) pri nízkych 

teplotách (okolitá teplota do 100 °C) a zameriava sa najmä na tvorbu oxidovaných funkčných 

skupín a nie na zvyšovanie povrchovej plochy. V skutočnosti je známe, že HNO3 znižuje 

špecifický povrch a objem pórov v dôsledku ničenia pórovitej štruktúry [15]. Oxidáciu 

aktívneho uhlia podrobne preskúmali Daud a Houshamnd [16]. Oxidatívna modifikácia 

ozónom sa môže tiež považovať za fyzikálnu/tepelnú aktiváciu [3]. 

Sírenie spracovaním pomocou SO2 alebo H2S môže mať tiež deštruktívny účinok na 

pórovitosť, ale môže napríklad výrazne zvýšiť sorpčnú kapacitu pre ortuť [15]. 

Nitrogenácia alebo modifikácia aktivovaného uhlia dusíkom sa dosahuje hlavne 

spracovaním s použitím amoniaku (NH3) v plynnom alebo rozpustenom stave, s cieľom 

optimalizovať sorpciu ako aj katalytické vlastnosti aktivovaného uhlia, čo sa dosahuje  najmä 

zvýšením polarity a bázicity aktivovaného uhlia [15]. Ako príklad môže slúžiť práca Yanga 

a Jianga, ktorí použili nitráciu s následnou redukciou na zlepšenie sorpcie medi na biouhlie 

[17]. 

Funkcionalizácia s koordinovanými ligandmi sa zameriava hlavne na optimalizáciu sorpcie 

kovov na aktívnom uhlí, hoci sa zdá, že by sa dala ľahko prispôsobiť tak, aby  optimalizovala 

správanie biouhlia ako nosiča živín určeného pre úpravu pôdy. Pre tento účel sa aktívne uhlia 

spracovávajú komplexnými organickými kvapalinami. Tieto ošetrenia sa môžu vykonávať s 

celým radom činidiel a pri rôznych podmienkach, ako preskúmal Rivera-Utrilla [3, 15]. 

2.3.4 Netermická pred- a po- úprava aktívneho uhlia  

Okrem tepelného spracovania existuje mnoho ďalších krokov, ktoré môžu byť súčasťou 

výrobného procesu biouhlia alebo aktívneho uhlia. Pred tepelným spracovaním sa môžu 

suroviny zmiešať, aby sa optimalizovali podmienky pyrolýzy a/alebo aby sa optimalizovala 

výsledná pyrogénna uhlíkatá látka. Vlhké a suché suroviny sa môžu zmiešať, aby sa 

optimalizoval obsah vlhkosti a energetická hustota suroviny a zároveň aby sa predišlo 

nevyhnutnosti sušiaceho procesu, napríklad zmiešaním hnoja so slamou. Biomasa môže byť 

tiež upravená soľami kovov, za účelom vytvorenia biouhlí optimalizovaných napríklad pre 

sorpciu arzénu. Na rozdiel od chemickej aktivácie je dávkovanie solí do suroviny na biomasu 

podstatne nižšie a soľ kovu sa neaplikuje ako katalyzátor, ale poskytuje špecifické sorpčné 

miesta v konečnom produkte. Pri plánovaní takýchto experimentov by sa však stále mali brať 

do úvahy potenciálne interakcie zamýšľaných funkcií [3]. 

Po tepelnom spracovaní môže byť výsledný pyrogénny uhlíkatý materiál impregnovaný 

napríklad kovmi, aby sa vytvorili ďalšie miesta sorpcie, napríklad zrážaním (oxy)hydroxidov 

železa na biouhlí (anorganická impregnácia), za účelom optimalizácie jeho špecifickej 

sorpcie, napríklad arzénu. Výsledky môžu byť podobné biouhliam zmiešaným s kovmi, hoci 

výrobný proces sa značne líši (pridávanie kovu pred alebo po tepelnom spracovaní). 

Najstarším procesom používaným po tepelnom spracovaní je premývanie. Napríklad 
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premývanie aktívneho uhlia sa používa za účelom odstránenia zvyškových kondenzátov 

a popolov, látok chemickej aktivácie a za účelom ďalšej optimalizácie sorpcie. 

V podstate existuje mnoho potenciálnych kombinácií pred- a po-tepelných úprav 

s pyrolýzou, aktiváciou a/alebo modifikáciou. Mali by sa však vyberať opatrne: menší počet 

rôznych výrobných krokov uľahčuje opakovanie špecifického protokolu, čo je prínosné tak 

pre ďalšie vedecké účely, ako aj pre potenciálnu širšiu aplikáciu [3]. 

2.4. Pesticídy v životnom prostredí 

Neefektívne a rozsiahle používanie pesticídov viedlo ku kontaminácii poľnohospodárskych 

pôd a súvisiacich ekosystémov. Široká škála používaných pesticídov môže okrem zhoršeného 

zdravotného stavu konečného konzumenta spôsobiť zdravotné problémy poľnohospodárom, 

ktorí sú bezprostredne ohrození otravou. Akútna otrava pesticídmi zahŕňa podráždenie kože, 

zatiaľ čo chronická expozícia sa môže pohybovať od periférnych neuropatií a alergických 

reakcií až po systematickú chorobu majúcu fatálne následky. Koncepcií hodnotenia rizika z 

dôvodu kontaminácie potravín / pôdy rôznymi druhmi kontaminantov  vrátane pesticídov sa 

venuje   čoraz väčšia pozornosť [18]. 

Na celom svete bolo zakázaných množstvo perzistentných pesticídov, ako je 

dichlórdifenyltrichlóretán (DDT) z dôvodu ich akútnej toxicity a súvisiacich zdravotných 

rizík. Niektoré štúdie poukazujú na vysokú mieru otravy pesticídmi v celosvetovom meradle - 

3 milióny ľudí je otrávených a približne 200 000 ľudí každý rok zomrie v dôsledku otravy 

pesticídmi [19]. Znečistenie pôdy pesticídmi môže mať za následok kolísanie fyzikálno-

chemických vlastností poľnohospodárskych pôd. Kvôli svojim xenobiotickým vlastnostiam 

môžu tieto látky negatívne ovplyvňovať mikrobiálnu a enzymatickú aktivitu pôdy, ktorá je 

považovaná za jeden z najdôležitejších ukazovateľov tolerancie pôdy ku kontaminantom [18].  

Boli vyvinuté rôzne technológie určené na minimalizáciu potenciálnych rizík kontaminácie 

pôdy pesticídmi. Tieto sanačné technológie zahŕňajú rôzne úpravy pôdy, akými sú napríklad 

prídavok ryžových plev, ovocných šupiek, odumretých lisovy, kôry stromov a biouhlia, ktoré 

sú schopné transformovať alebo imobilizovať pesticídy ako aj iné kontaminanty [18]. 

2.4.1 Triazínové pesticídy 

Triazínové pesticídy patria do skupiny herbicídov, ktoré sa v poľnohospodárstve využívajú na 

celom svete na ničenie listnatých a trávnatých burín. Triazíny majú nízky až mierny pôdny 

sorpčný koeficient, miernu rozpustnosť vo vode a nízku prchavosť, vďaka čomu sú náchylné 

na vylúhovanie. V USA sú triazínové herbicídy, najmä atrazín, simazín a prometón, často 

detegované v podzemných a povrchových vodách v koncentráciách do niekoľkých stoviek 

mikrogramov na liter. Vystavenie niektorým triazínovým herbicídom môže viesť k 

nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a ekosystém, vrátane narušenia hormonálneho 

systému (atrazín) a poškodenia semenníkov, obličiek a štítnej žľazy (simazín). Účinné 
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prístupy k zmierneniu vylúhovania triazínových herbicídov z poľnohospodárskych polí sú 

preto rozhodne potrebné [20]. 

 

Obrázok 4 Štruktúrne vzorce šiestich triazínových pesticídov vrátane propazínu  

Hao a kol. zistili, že adsorpcia atrazínu na biouhlie vyrobené z kukuričných klasov sa 

zvyšuje so znižujúcim sa pomerom H/C a (O + N)/C  čo naznačuje, že aromatické C štruktúry 

ako aj hydrofóbne štruktúry vytvárajú hlavné adsorpčné miesta [21]. Zheng a kol. zistili, že 

zníženie pH roztoku z cca 9,7 na cca 3,7 viedlo k 1,5-násobnému zvýšeniu adsorpcie atrazínu 

a simazínu na biouhlie vyrobené zo zmesi štiepky z tvrdého dreva a kôry, čo pripisovali 

coulombickej príťažlivosti medzi triazínovými katiónmi a negatívne nabitému povrchu 

biouhlia [22]. Xiao a kol. dospeli k záveru, že adsorpcia triazínových herbicídov je funkciou 

predovšetkým kombinácie mezoporozity a mikroporozity. Taktiež dospeli k záveru, že π-π 

elektrónové donorno-akceptorné a stérické interakcie hrajú pri adsorpcií dôležitú úlohu [20]. 

2.4.2. Propazín 

Propazín je klasifikovaný ako mierne toxický herbicíd, používaný najmä na kontrolu 

listnatých burín a jednoročných tráv pri pestovaní sladkého ciroku adsorpciou do listov 

a koreňov cieľových rastlín, čo má za následok inhibíciu fotosyntézy a následnú smrť rastlín, 

ktoré nie sú schopné propazín metabolizovať. V USA bol propazín detegovaný vo viacerých 

zdrojoch pitnej vody, pričom najvyššia detegovaná koncentrácia v zdroji povrchovej vody 

bola 13 µg/l a v zdroji podzemnej vody bola najvyššia detegovaná koncentrácia 300 µg/l. 

V čínskej rieke Po bola zistená koncentrácia propazínu 2-7 ng/l [23, 24].  

Propazín neadsorbuje tak silno na pôdne častice ako iné komerčné triazínové herbicídy 

(Koc = 84–500) a v závislosti od teploty pôdy, vlhkosti a pH sa môže stať neviazaným. Jeho 

pohyb s pôdnou vlhkosťou je obmedzený čiastočnou adsorpciou na pôdne častice, ako aj 
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nízkou rozpustnosťou vo vode. Propazín je perzistentný, mierne pohyblivý vo väčšine pôd a 

je odolný voči rozkladu hydrolýzou, fotolýzou alebo biodegradáciou. Z týchto dôvodov je 

propazín jednou z pesticídnych zlúčenín, ktoré podľa EPA majú najväčší potenciál na 

vylúhovanie do podzemných vôd. K vylúhovaniu propazínu pravdepodobne dôjde v prípade 

zavlažovania a/alebo silných zrážok, prípadne v dôsledku výskytu piesočnatej pôdy. 

Významná časť herbicídu sa môže štiepiť pôdnymi mikróbmi. Niekoľko pôdnych 

mikroorganizmov využíva propazín ako zdroj energie alebo dusíka. Polčas rozpadu v pôde je 

135 dní [23, 24]. 

Po subchronickej a chronickej expozícii propazínu sa preukázalo, že rôzne druhy prejavujú 

neuroendokrinné účinky, ktoré vedú k reprodukčným aj vývojovým dôsledkom, ktoré sa 

považujú za relevantné pre ľudí. Tieto neuroendokrinné účinky sú biomarkery 

neuroendokrinného mechanizmu toxicity, ktorý zdieľa niekoľko ďalších štruktúrne 

príbuzných chlórovaných triazínov vrátane atrazínu, simazínu a troch chlórovaných 

degradátov - G-28279 (des-izopropyl atrazín alebo DIA) a G-30033 (des-etyl atrazín alebo 

DEA) a G-28273 (diaminochlorotriazín alebo DACT) – z ktorých posledné dva môžu byť 

výsledkom degradácie propazínu. Propazín je tiež klasifikovaný ako potenciálny karcinogén 

a je považovaný za veľmi toxický pre vodné živočíchy s dlhotrvajúcimi následkami. [25]. 

2.4.3 Úprava s použitím kyseliny fosforečnej 

Biouhlie je zvyčajne limitované nízkou adsorpčnou kapacitou a pomalou adsorpčnou 

rýchlosťou a je preto potrebné zjednodušiť spôsob jeho syntézy a vyvinúť biouhlie pre rýchlu 

a účinnú adsorpciu. H3PO4 je šetrná k životnému prostrediu a má potenciál zvýšiť počet 

kyslých skupín na povrchu biouhlia. Wu a kol. (2015) zistili, že H3PO4 môže nielen zaviesť 

funkčné skupiny obsahujúce P, ale môže tiež v biouhlí generovať mikropóry [26, 27]. 

Suo a kol. sledovali rôzne spôsoby prípravy a úpravy biouhlí vyrobených z kukuričných 

zbytkov, konkrétne z kukuričnej slamy (CSW), kukuričných klasov (CC) a kukuričného 

škrobu (CS) a následnú sorpciu triazínových pesticídov. Biouhlie pripravili zmiešaním 

vysušených a namletých surovín s 50% H3PO4 a následnou tepelnou úpravou pri teplote 300 

⁰C v muflovej peci po dobu 2h. H3PO4 napomáha oxidácií a pripojenie oxy-skupín na steny 

biouhlia malo za následok zníženie veľkosti pórov a mnohonásobné zvýšenie merného 

povrchu biouhlia, čo tiež ovplyvnilo adsorpciu. Prípravou biouhlia s pomocou H3PO4 vznikli 

na povrchu viaceré mikropory a mezopóry, pretože kyselina fosforečná a jej deriváty 

(kyselina polyfosforečná) môžu reagovať s organickými funkčnými skupinami vstupných 

surovín. Zmenu povrchu jednotlivých biouhlí môžete vidieť na obrázku 5 vytvorenom 

s pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) [27]. 
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Obrázok 5 Obrázky neupraveného boiuhlia pripraveného z kukuričnej slamy (CSW), 

kukuričného škrobu (CS) a kukuričných klasov (CC) a biouhlia upraveného s pomocou H3PO4 

(CSWP, CSP, CCP) [27] 

Suo a kol. získali veľmi sľubné výsledky, pričom sa im podarilo adsorbovať až cca 95 % 

pesticídov z modelovej zmesi vody s obsahom 2 mg.l
-1

 zmesi triazínových pesticídov, 

konkrétne simazínu, symetrínu, atrazínu, ametrínu, propazínu a prometrýnu. Vysokú mieru 

adsorpcie pripisovali najmä vytvoreným -COOH a -PO3 skupinám ktoré interagovali 

s molekulami pesticídov, ale aj van der Wallsovým interakciám, vodíkovým väzbám, 

elektrostatickým interakciám a plnením pórov, k čomu dospeli vďaka termodynamickej štúdii 

sorpcie atrazínu. Jednotlivé mechanizmy sorpcie môžete vidieť na obrázku 6. Najlepšie 

sorpčné vlastnosti vykazovalo biouhlie vytvorené z kukuričnej slamy a upravené s pomocou 

H3PO4 (CSWP). Na tomto biouhlí vykonali Suo a kol. aj regeneračné štúdiá a zistili, že pri 

regenerácií s použitím acetonitrilu vykazovalo CSWP uspokojivé výsledky aj po piatich 

cykloch regenerácie [27]. 
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Obrázok 6 Ilustrácia adsorpčného procesu podľa výsledkov štúdie Sua a kol. [27] 

2.5. Matematické modelovanie 

2.5.1. Adsorpčné izotermy 

Rovnovážne modely a sorpčné izotermy sa používajú na skúmanie interakcie adsorbátu s 

adsorbentom [28]. Bežné modely rovnováh používané na opis izoteriem sorpcie na biouhlí 

zahŕňajú Langmuirov, Freundlichov s kombinovaný Langmuir-Freundlichov model, ktoré sú 

vyjadrené nasledovne: 

Langmuir 𝑞 =
𝑞𝑚𝐾𝐿𝐶

1+𝐾𝐿𝐶
                                                   (Rovnica 1) 

Freundlich 𝑞 = 𝐾𝐹𝐶
1

𝑛                                                   (Rovnica 2) 

Langmuir-Freundlich 𝑞 =
𝑞𝑚𝐾𝐿𝐹𝐶𝑛

(1+𝐾𝐿𝐹𝐶𝑛)
                          (Rovnica 3) 

kde q je adsorpčná kapacita vyjadrujúca množstvo adsorbátu adsorbovaného na množstvo 

adsorbentu, qm je maximálna adsorpčná kapacita, KL, KF a KLF sú distribučné koeficienty 

jednotlivých izoteriem a n je konštanta spojená s intenzitou adsorpcie [28]. 
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2.5.1.1. Langmuirov model 

Langmuirov model je pravdepodobne najznámejší a najpoužívanejší sorpčný izotermický 

model. Tento mechanistický model je založený na niekoľkých predpokladoch vrátane 

adsorpcie na monovrstve (adsorbovaná vrstva má hrúbku jednej molekuly), v ktorej sorpcia 

prebieha iba na konečnom počte identických aktívnych miest. Medzi adsorbovanými 

molekulami a susednými miestami tiež neexistujú žiadne bočné interakcie alebo stérické 

prekážky. Langmuirov model implicitne predpokladá, že väzba na povrch adsorbentu je 

riadená fyzikálnymi silami a všetky miesta sú energeticky ekvivalentné s rovnakou afinitou 

k adsorbátu. Langmuirova rovnica sa používa na opis sorpcie mnohých organických 

polutantov [28]. 

2.5.1.2. Freundlichov model  

Freundlichov model sa často používa na opis neideálnej sorpcie na heterogénnych povrchoch, 

ako aj na viacvrstvovú sorpciu. Na rozdiel od Langmuirovho modelu Freundlichova rovnica 

nepredpokladá, že miesta sorpcie sú energeticky ekvivalentné a homogénne. Model naopak 

predpokladá, že sorpčné miesta adsorbentu majú rôznu afinitu k adsorbátu a silnejšie väzobné 

miesta sú obsadené najskôr tak, že väzbová sila klesá so zvyšujúcim sa stupňom obsadenia 

lokalít. Adsorbované množstvo je teda súčtom adsorpcie na všetkých miestach (každé miesto 

má svoju vlastnú väzbovú energiu) a distribúcia energie sorpčných miest exponenciálne klesá 

až do ukončenia adsorpčného procesu. Parameter 1/n je spojený s intenzitou adsorpcie a vo 

všeobecnosti platí, že pri hodnotách (0 < 1/n < 1) je sorpcia priaznivá, zatiaľ čo pri hodnotách 

1/n > 1 je sorpcia nepriaznivá. Freundlichova rovnica sa často používa na opis sorpcie pri 

úprave pitnej vody [28, 29]. 

2.5.1.3 Langmuir-Freundlichov model 

Langmuir-Freundlichov model (LF), známy tiež ako Sipova rovnica, je všestranné 

izotermické vyjadrenie, ktoré môže simulovať adsorpčné správanie Langmuirovho aj 

Freundlichovho typu. Model LF odvodzuje svoj názov od obmedzujúceho správania modelu a 

predpovedá saturáciu povrchu pri vysokých koncentráciách. Izoterma LF je flexibilná rovnica, 

ktorá sa redukuje na Freundlichov model pri nízkych rovnovážnych koncentráciách (Ce) alebo 

nízkych tlakoch, zatiaľ čo sa redukuje na Langmuirov model, keď Freundlichova konštanta 

linearity n = 1 [28]. 
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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 

Kolona Luna® Omega 3 μm Polar C18 délka 100 mm, vnitřní průměr 2,1 mm, velikost častic 

od 2,5 až po 15 μm, Phenomenex 

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 2010 

OriginPro 8 

MS Word 2010 

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 
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3.3. Použité chemikálie a štandardy 

 

Plyny 

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 

Kyselina mravčia o čistote ≥ 98 %, Sigma Aldrich 

Kyselina chlorovodíková p.a. <35%, Chemapol 

Štandardy 

Propazin – Sigma Aldrich, čistota ≥ 99 % 

3.4. Sorpčné materiály 

3.4.1. Aktívne uhlie 

Pri experimentoch bola použitá frakcia aktívneho uhlia s časticami o veľkosti 0,5–2 mm. 

Potrebné množstvá sorbentu boli navážené na analytických váhach s presnosťou ± 0,5 mg. 

Sorbenty boli dodané z výskumného centra AdMaS Brno. Aktívne uhlie vďaka svojim 

vlastnostiam a najmä vďaka vysokým hodnotám špecifického povrchu predstavuje 

univerzálny sorpčný materiál, ktorý slúži tiež na porovnanie sorpčných vlastností rôznych 

materiálov [30]. 
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Obrázok 7 Vzorky biouhlia a aktívneho uhlia 

3.4.2. Biouhlie 

Vzorky biouhlia boli vyprodukované z drevených pílín s prídavkom 0.5 % zeolitu, pričom 

tieto boli spracované na peletky a pyrolizované 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. Vzorky biouhlia boli dodané v 

peletizovanej forme a pred uskutočnením sorpčných experimentov boli vzorky 

zhomogenizované a presitované na frakciu 0,6-2 mm. Vzorky boli skladované v tmavých 

uzavretých nádobách o objeme 60 ml. Jednotlivé množstvá sorbentu boli navážené na 

analytických váhach s presnosťou ± 0,5 mg. 
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3.4.3. Modifikácia sorpčných materiálov 

Frakcia biouhlia sa nechala trepať s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou v uzavretej 

Erlenmayerovej banke na horizontálnej priamočiarej trepačke po dobu 24 hodín. Frekvencia 

kmitov bola cca 50 min
-1

. Následne bola frakcia biouhlia premytá mili-Q vodou až kým sa 

nedosiahlo neutrálne pH. Takto premyté vzorky boli uložené do sušiarne a po dobu 24 sa 

sušili pri teplote 80 °C. Vzorky boli uložené v tmavých uzavretých nádobách. 

3.5. Sorpčné experimenty 
 

Na posúdenie sorpčných vlastností sorbentov voči herbicídu propazínu boli realizované 

viálkové experimenty resp. experimenty v uzavretých nádobách. Z praktického hľadiska boli 

pre tieto experimenty použité zábrusové Erlenmayerove banky s objemom 100 ml. Trepanie 

kontaminantu rozpusteného v modelovej vode spolu so sorbentom  uzavretým 

v Erlenmayerových bankách má za následok zníženie pôvodnej koncentrácie na hodnotu 

blížiacu sa rovnovážnej koncentrácii. 

Zásobný roztok o koncentácii 1 mg/ml bol pripravený rozpustením propazínu v methanole. 

Následne bol tento roztok nariedený na požadované koncentrácie milliQ-vodou pripravenou 

s použitím prístroja Millipore QGARD.  

 

Obrázok 8 Horizontálna priamočiara trepačka 
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3.5.1. Experiment časovej závislosti 

Experiment časovej závislosti slúži k určeniu času potrebnému na ustálenie rovnováhy 

v roztoku s kontaminantom a sorbentom. Pre experiment boli použité 100 ml Erlenmayerove 

banky a horizontálna priamočiara trepačka s frekvenciou kmitov cca 50 min
-1 

. Do baniek 

bolo pridaných 20 ml modelovej vody s obsahom propazínu 1 µg/ml. Následne bolo do 

jednotlivých baniek pridaných 50 mg ± 0,5 mg naváženého aktivovaného uhlia alebo 

biouhlia. Bola použitá aj vzorka bez pridaného kontaminantu aj vzorka bez pridaného 

sorbentu. Všetky pokusy sa uskutočňovali v dvoch opakovaniach. Celkový čas experimentu 

bol 96h.  

V určitých časových intervaloch, konkrétne po 60, 120, 180, 300, 420, 540, 4320 a 5760 

minútach bolo priamo z baniek odoberaných 0,5 ml roztoku, ktoré boli pridané do 2 ml 

vialiek a následne analyzované na kvapalinovom chromatografe s hmotnostnou detekciou. Na 

základe výsledkov experimentu časovej závislosti sa určil čas dostačujúci na ustálenie 

rovnováhy.  

3.5.2. Experiment koncentračnej závislosti 

Experiment koncentračnej závislosti sleduje povahu sorpcie pri konštantnom množstve 

sorbentu a meniacom sa množstve adsorbátu. Do Erlenmayerových baniek s objemom 100 ml 

bolo pridaných 50 mg ± 0,5 mg biouhlia alebo aktívneho uhlia a 20 ml modelovej vody 

s koncentráciou propazínu v rozpätí od 0,01 µg/ml po 1 µg/ml. Experimenty s vyššími 

koncentráciami nebolo možné realizovať, nakoľko pri použití koncentrácie vyššej než 1 µg/ml 

dochádzalo k vyzrážaniu (vypadnutiu) propazínu z roztoku. Uzavreté banky sa nechali trepať 

na horizontálnej priamočiarej trepačke po dobu 48 hodín s frekvenciou kmitov cca 50 min
-1

. 

Po trepaní bolo odobraté 0,5 ml jednotlivých vzoriek priamo do 2 ml vialiek a množstvo 

propazínu sa kvantitatívne určilo na kvapalinovom chromatografe s hmotnostnou detekciou na 

základe kalibračnej krivky. Všetky experimenty boli vykonané v dvoch opakovaniach. 

3.5.3. Experiment množstevnej závislosti 

Experiment množstevnej závislosti sleduje povahu sorpcie pri konštantnom množstve 

adsorbátu a meniacom sa množstve sorbentu. Do Erlenmayerových baniek s objemom 100 ml 

bolo pridaných 20 ml modelovej vody s koncentráciou propazínu 1 µg/ml a následne bolo 

pridaných 50, 100, 150, 200, 250, 500, 750 alebo 1000 mg biouhlia alebo aktívneho uhlia s 

presnosťou ± 0,5 mg. Uzavreté banky sa nechali trepať na horizontálnej priamočiarej trepačke 

po dobu 48 hodín s frekvenciou kmitov cca 50 min
-1

. Po trepaní boli vzorky odobraté a cez 

striekačkový filter bolo zhruba 0,5 ml prenesené priamo do 2 ml vialiek. Množstvo propazínu 

sa kvantitatívne určilo na kvapalinovom chromatografe s hmotnostnou detekciou na základe 

kalibračnej krivky. Všetky experimenty boli vykonané v dvoch opakovaniach. 
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3.6. Postup stanovenia propazínu s pomocou LC/MS 

Stanovenie konečných koncentrácií propazínu po jednotlivých sorpčných experimentoch 

prebiehalo na kvapalinovom chromatografe Agilent 1100 Series s hmotnostným 

spektrometrom Agilent Ion Trap 6320 LC/MS. Výsledky boli vyhodnotené na základe 

kalibračnej krivky.  

3.6.1. Parametre analýzy 

Propazín: 

Parametre kvapalinového chromatografu: 

Nástrek 5 µl     

Mobilná fáza A: Acetonitril (ACN)   

 B: 0,01 M HCOOH,   

Prietok mobilnej fáze 

0,320 

ml/min     

Teplota kolóny 40 °C     

Gradient Tabuľka 3     

Doba analýzy 17 minút + 10 minút na ekvilibráciu kolóny 

 

Obrázok 9 Kvapalinový chromatograf s hmotnostným spektrometrom 
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Tabuľka 3 Gradient mobilnej fázy pri separácii propazínu na HPLC 

Čas 

[min] A [%] B [%] 

0,5 20 80 

8 95 5 

16 95 5 

17 20 80 

 

Parametre hmotnostného spektrometra: 

 

Tlak zmlžovača      35 psi 

 

Prietok sušiaceho plynu  12 l/min 

Teplota sušiaceho plynu  350 °C 

Napätie na kapiláre    3500 V 

Ionizačný mód     pozitívny 

Rozsah skenovaných hmôt 50 ̶ 400 m/z 

Cieľová hmota     231 m/z 
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3.6.2. Optimalizácia metódy 

Na vyhodnotenie experimentov bola pri každom experimente zhotovená 6 bodová kalibračná 

rada pre určenie závislosti medzi koncentráciou analytu a intenzitou odozvy detektora 

hmotnostného spektrometra. Vybraná kalibračná rada ako aj teoretická a vypočítaná 

koncentrácia propazínu sú uvedené v tabuľke č. 4. 

 

Tabuľka 4 Vybraná kalibračná rada pre propazín 

Kalibračná 

úroveň 

Teoretická koncentrácia 

[µg/ml] 

Vypočítaná koncentrácia 

[µg/ml] 

Presnosť 

[%] 

1. 0,01 0.006 55.939 

2. 0,1 0,097 96.487 

3. 0,25 0,289 115.487 

4. 0,5 0,524 104.718 

5. 0,8 0,818 102.231 

6. 1 0,965 96.502 

3.6.3. Spracovanie získaných údajov 

Kvalitatívne ohodnotenie 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 4) 

Q – sorpčná kapacita pre porpazín [mg/g] 

V - objem roztoku [l] 

m - hmotnosť sorbentu [g] 

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

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

 

Na popis adsorpcie sa používa viacero izoteriem. Langmuirov model implicitne predpokladá, 

že väzba na povrch adsorbentu je riadená fyzikálnymi silami a všetky miesta sú energeticky 

ekvivalentné s rovnakou afinitou k adsorbátu. Freundlichov model sa často používa na opis 
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neideálnej sorpcie na heterogénnych povrchoch, ako aj na viacvrstvovú sorpciu. Langmuir-

Freundlichov model (LF), známy tiež ako Sipova rovnica, je všestranné izotermické 

vyjadrenie, ktoré môže simulovať adsorpčné správanie Langmuirovho aj Freundlichovho 

typu. 

Langmuirova izoterma, ktorá predpokladá ekvivalentnosť adsorpčných miest má tvar: 

Q =
b∗Cf 

(1+b∗Cf)
                                                          (Rovnica 5) 

a, b - experimentálne určené koeficienty. 

Freundlichova izoterma, ktorá predpokladá heterogénny povrch sorbentu má tvar: 

Q =  a ∗ 𝐶𝑓

1

𝑏                                                          (Rovnica 6) 

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 7) 

a, b, c - experimentálne určené koeficienty. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

4.1. Vlastnosti sorpčných materiálov 

 

Nakoľko táto diplomová práca nadväzuje na prácu Ing. Jakuba Štofka, boli použité rovnaké 

sorpčné materiály ako aj podobné postupy ako v jeho diplomovej práci. Hodnoty výsledkov 

BET analýzy,  uskutočnenej Jakubom na prístroji Quantachrome sú uvedené v tabuľke č. 5. 

Tabuľka 5 Parametre a výsledky analýzy BET pre jednotlivé vzorky [30] 

Vzorka 

Čas analýzy 

[min] 

Korelačný 

koef. 

Konštanta 

C 

Merný povrch 

[m
2
/g] 

Biouhlie (drevo) 239,6 0,998345 10,06 3,59 

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

Aktívne uhlie 357,1 1 5157,6 788,9 

 

Hodnoty konštanty C v rozmedzí desiatok až stoviek naznačujú, že dané vzorky 

neobsahujú mikroporéznu štruktúru. Hodnota konštanty C, ktorá sa pohybuje rádovo v 

tisícoch, poukazuje naopak na výskyt mikroporéznej štruktúry [30]. 

4.2. Sorpčné experimenty s herbicídom propazínom 

4.2.1. Časová závislosť 

Pre určenie dostatočného času trepania na ustálenie rovnováhy boli realizované viálkové 

experimenty v systéme roztoku modelovej vody s koncentráciou propazinu 1 µg/ml 

a množstvom jednotlivých sorbentov 50 ± 0,5 mg. V experimentoch boli použité 100 ml 

Erlemayerové banky, objem roztoku bol 20 ml a frekvencia trepania bola nastavená na 50 

ot/min. Vzorky boli odoberané na začiatku experimentu a po 60, 120, 180, 300, 420, 540, 

2880, 4320 a 5760 minútach. Experimenty boli realizované v dvoch opakovaniach a vo 

výsledkoch boli použité priemerné hodnoty. Výsledky experimentov pre jednotlivé sorbenty 

sú uvedené na obrázku 10. 
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Obrázok 10 Graf závislosti Cf a času pri jednotlivé sorbeny 

Rovnovážna koncentrácia propazínu v sledovaných roztokoch sa po 48 hodinách sorpcie 

líši od rovnovážnej koncentrácie po 72 hodinách o menej ako 5 %. Na základe čoho sa pre 

ďalšie sorpčné experimenty určil dostatočný čas trepania na ustálenie rovnováhy 48 hodín, 

resp. 2880min.  

4.2.2. Experiment koncentračnej závislosti  

Experiment koncentračnej závislosti sleduje povahu sorpcie pri konštantnom množstve 

sorbentu a meniacom sa množstve adsorbátu. Do Erlenmayerových baniek s objemom 100 ml 

bolo pridaných 50 mg ± 0,5 mg biouhlia alebo aktívneho uhlia a 20 ml modelovej vody 

s koncentráciou propazínu v rozpätí od 0,01 µg/ml po 1 µg/ml, konkrétne 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 

a 1 µg/ml. Experimenty s vyššími koncentráciami nebolo možné realizovať, nakoľko pri 

použití koncentrácie vyššej než 1 µg/ml dochádzalo k vyzrážaniu (vypadnutiu) propazínu 

z roztoku. Uzavreté banky sa nechali trepať na horizontálnej priamočiarej trepačke po dobu 

48 hodín s frekvenciou kmitov cca 50 min
-1

. Po trepaní bolo odobraté 0,5 ml jednotlivých 

vzoriek priamo do 2 ml vialiek a množstvo propazínu sa kvantitatívne určilo na kvapalinovom 

chromatografe s hmotnostnou detekciou na základe kalibračnej krivky. Všetky experimenty 

boli vykonané v dvoch opakovaniach. Na obrázku 11 je znázornený graf závislosti množstva 

propazínu nasorbovaného na hmotnostnú jednotku aktívneho uhlia Q a rovnovážnej 

koncentrácie propazínu v roztoku Cf . 
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Obrázok 11 Graf závislosti Q od Cf a Freundlichova a Langmuirova izoterma pre 

aktívne uhlie 

Výsledky tohto experimentu boli spracované v programe OriginPro 8. Viacnásobnou 

nelineárnou regresiou boli dátami preložené jednotlivé izotermy podľa príslušných rovníc. 

Pre aktívne uhlie bola použiteľná Freundlichova a Langmuirova izoterma. Rovnica 

Freundlichovej a Langmuirovej izotermy, ako aj ich parametre určené viacnásobnou 

nelineárnou regresiou spolu so štandardnými chybami sú uvedené v tabuľke 6. 

Tabuľka 6 Charakteristiky Freundlichovej a Langmuirovej izotermy pre aktívne uhlie  

Freundlich Langmuir 

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

Hodnota R: 0,92115 Hodnota R: 0,86931 

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

a 0,02121 5,49E-05 a 0,02125 0,00294 

b 4,19431 0,04535 b 12,70052 9,73251 
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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 propazínu 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; a 1 µg/ml. 

Na obrázku 12 je znázornený graf závislosti množstva propazínu nasorbovaného na 

hmotnostnú jednotku biouhlia Q a rovnovážnej koncentrácie propazínu v roztoku Cf. Pre 

biouhlie bola použiteľná tak Freundlichova, ako aj kombinovaná Langmuir-Freundlichova 

izoterma. Rovnice jednotlivých izoteriem, ako aj ich parametre určené viacnásobnou 

nelineárnou regresiou spolu so štandardnými chybami sú uvedené v tabuľke 7. 

 

 

Obrázok  12 Graf závislosti Q a Cf a jednotlivé sorpčné izotermy pre biouhlie 
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Tabuľka  7 Charakteristiky jednotlivých izoteriem pre biouhlie 

Freundlich Langmuir-Freundlich 

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

Hodnota R: 0,85684 Hodnota R: 0,83867 

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

a 0,04611 9,69E-05 a 0,04477 0,00878 

b 8,03387 0,11421 b 36,87359 139,96791 

- - - c 0,99202 0,91602 

 

4.2.3. Experiment množstevnej závislosti 

Experiment množstevnej závislosti sleduje povahu sorpcie pri konštantnom množstve 

adsorbátu a meniacom sa množstve sorbentu. Do Erlenmayerových baniek s objemom 100 ml 

bolo pridaných 20 ml modelovej vody s koncentráciou propazínu 1 µg/ml a následne bolo 

pridaných 50, 100, 150, 200, 250, 500, 750 alebo 1000 mg biouhlia alebo aktívneho uhlia s 

presnosťou ± 0,5 mg. Uzavreté banky sa nechali trepať na horizontálnej priamočiarej trepačke 

po dobu 48 hodín s frekvenciou kmitov cca 50 min
-1

. Po trepaní boli vzorky odobraté a cez 

striekačkový filter bolo zhruba 0,5 ml prenesené priamo do 2 ml vialiek. Množstvo propazínu 

sa kvantitatívne určilo na kvapalinovom chromatografe s hmotnostnou detekciou na základe 

kalibračnej krivky. Všetky experimenty boli vykonané v dvoch opakovaniach a pre zostavenie 

kriviek boli použité aritmetické priemery hodnôt. 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 13. 
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Obrázok 13 Graf závislosti Q a Cf a Freundlichova izoterma pre AC 

Výsledky tohto experimentu boli spracované v programe OriginPro 8. Viacnásobnou 

nelineárnou regresiou boli dátami preložené jednotlivé izotermy podľa príslušných rovníc. 

Pre aktívne uhlie bola jediná použiteľná izoterma Freundlichova izoterma. Rovnica 

Freundlichovej izotermy, ako aj jej parametre určené viacnásobnou nelineárnou regresiou 

spolu so štandardnými chybami sú uvedené v tabuľke č. 8. 

 

Tabuľka 8 Charakteristiky Freundlichovej izotermy pre aktívne uhlie 

Freundlich 

Q=a*C^(1/b) 

Hodnota R: 0,6293 

Konšt. Hodnota Štand. chyba 

a 0,12802 0,02142 

b 0,80503 0,17113 

 



 

 40 

Na obrázku 14 je zobrazená závislosť medzi rovnovážnou koncentráciou propazínu v roztoku 

a množstvom aktívneho uhlia. 

 

Obrázok 14 Graf závislosti Cf a množstva aktívneho uhlia 

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

jednotlivých baniek boli pridané množstvá biouhlia 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 propazínu 1 µg/ml. Jednotlivé banky sa trepali 48 hodín a 

následne sa prefiltrovali cez striekačkový filter. Z hodnôt jednotlivých rovnovážnych 

koncentrácií boli podľa rovnice 4 vypočítané hodnoty Q. Následne bol zostrojený graf 

závislosti Q a Cf, ktorý je zobrazený na obrázku 15. 
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Obrázok 15 Graf závislosti Q a Cf a jednotlivé sorpčné izotermy pre biouhlie 

Výsledky tohto experimentu boli spracované v programe OriginPro 8. Viacnásobnou 

nelineárnou regresiou boli dátami preložené jednotlivé izotermy podľa príslušných rovníc. 

Pre biouhlie bola použiteľná tak Freundlichova, ako aj kombinovaná Langmuir-

Freundlichova  izoterma. Rovnica Freundlichovej a kombinovanej Langmuir-Freundlichovej 

izotermy, ako aj ich parametre určené viacnásobnou nelineárnou regresiou spolu so 

štandardnými chybami sú uvedené v tabuľke č. 9. 
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Tabuľka 9 Charakteristiky Freundlichovej a kombinovanej Langmuir-Freundlichovej 

izotermy pre biouhlie 

Freundlich Langmuir-Freundlich 

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

Hodnota R: 0,99492 Hodnota R: 0,99654 

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

a 0,12441 2,64E-03 a 0,34607 0,18703 

b 2,58382 0,1018 b 0,52425 0,40976 

- - - c 0,47257 0,05899 

 

Na obrázku 16 je zobrazená závislosť medzi rovnovážnou koncentráciou propazínu v roztoku 

a množstvom biouhlia. 

 

Obrázok 16 Graf závislosti Cf a množstva biouhlia 

 

4.3 Porovnanie sorpčných materiálov 

 

Na popis rovnováh triazínových pesticídov sa najčastejšie používa Freundlichova izoterma. 

S tým korelujú aj výsledky tejto diplomovej práce, keďže sme s jej pomocou boli schopní 

popísať všetky sorpčné experimenty. Konštanty KF a n sú charakteristické pre daný adsorbát 

a adsorbent pri danej teplote, pričom konštanta n je spojená s intenzitou adsorpcie. Pri 

experimentoch koncentračnej závislosti, teda pri konštantnom množstve sorbentu a meniacom 
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sa množstve adsorbátu sme sledovali zhruba dvojnásobnú hodnotu konštanty n pre biouhlie 

oproti aktívnemu uhliu, konkrétne konštanta n pre biouhlie nadobudla hodnotu 8,034 ± 0,114 

a pre aktívne uhlie nadobudla hodnotu 4,194 ± 0,0454. Dá sa teda predpokladať, že na 

biouhlie sa propazín sorbuje s väčšou intenzitou oproti aktívnemu uhliu. To potvrdzuje aj 

porovnanie experimentov množstevnej závislosti (pri konštantom množstve  adsorbátu 

a meniacom sa množstve adsorbentu), kde konštanta n opäť nadobudla vyššiu hodnotu oproti 

biouhliu, konkrétne 0,805 ± 0,171 pre aktívne uhlie a 2,584 ± 0,102 pre biouhlie, čo je zhruba 

tri krát toľko. Freundlichova izoterma predpokladá heterogénny povrch adsorbentu 

a neekvivalentnosť sorpčných miest, čo znamená, že najprv sú obsadené väzobné miesta 

s najvyššou energiou a väzobná sila klesá so zvyšujúcim sa stupňom obsadenia lokalít. Dá sa 

teda predpokladať, že biouhlie obsahuje lokality, ktoré majú pre propazín vyššiu afinitu 

a sorpcia teda prebieha intenzívnejšie ako pre aktívne uhlie. Skutočnosť, že parametre n boli 

vo všetkých prípadoch väčšie ako 1 však naznačuje, že sorpcia propazínu nie je priaznivá pre 

žiadny s použitých sorbentov.  

Langmuirova izoterma na rozdiel od Freundlichovej predpokladá homogénny povrch 

adsorbentu a ekvivalentnosť adsorpčných miest. Používa sa vo všeobecnosti pre vyššie 

koncentrácie adsorbátu v roztoku, čo je pravdepodobne dôvod, prečo sa nám podarilo preložiť 

dáta touto izotermou iba v jednom prípade, konkrétne v prípade koncentračnej závislosti pre 

aktívne uhlie. Limitujúcim faktorom bola totiž nízka počiatočná koncentrácia propazínu 

v modelovej vode pri sorpčných experimentoch. Vyššie koncentrácie sme nemohli použiť 

z dôvodu nízkej rozpustnosti propazínu vo vode. Táto izoterma však poskytuje údaj 

o maximálnej sorpčnej kapacite aktívneho uhlia pre propazín, ktorá nadobudla hodnotu 

0,0213 ± 0,00294 mg/g.  

Pri realizácií oboch experimentoch s biouhlím sa nám podarilo preložiť dáta aj 

kombinovanou Langmuir-Freundlichovou izotermou, ktorá kombinuje charakteristiky oboch 

uvedených izoteriem. Táto izoterma tiež obsahuje parameter maximálnej sorpčnej kapacity qm 

, ktorý nadobudol hodnoty 0,0448 ± 0,00878 pri experimente koncentračnej závislosti a 0,346 

± 0,187 pri experimente množstevnej závislosti pre biouhlie.  

Porovnanie rýchlosti sorpcie oboch použitých sorpčných materiálov pri použití rôzneho 

množstva sorbentu a konštantnej koncentrácie propazínu popisuje obrázok 17. Ako je možné 

vidieť, pri použití biouhlia klesla rovnovážna koncentrácia propazínu takmer na nulu už pri 

použití 750 mg biouhlia. Koncentrácia propazínu klesala omnoho pomalšie pri použití 

aktívneho uhlia a na dosiahnutie obdobných výsledkov by sme museli použiť množstvo 

aktívneho uhlia väčšie než 1000 mg. Na zistenie ďalšieho trendu klesania rovnovážnej 

koncentrácie by bolo nutné uskutočniť experimenty s množstvom sorbentu vyšším ako 

1000 mg. 
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Obrázok  17 Graf závislosti Cf a množstva sorbentu pre jednotlivé sorbenty 

 

5 ZÁVER 

 

V tejto práci sme sledovali priebeh sorpcie triazínového pesticídu propazínu na aktívne uhlie 

a biouhlie vyrobené z drevnej biomasy upravené koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. 

Úprava kyselinou chlorovodíkovou mala za následok zvýšenie merného povrchu biouhlia 

takmer 4 krát. Úprava bola uskutočnená ponorením frakcie biouhlia o veľkosti častíc 0,5 – 2 

mm do kyseliny na dobu 24 hodín za občasného premiešania. Nakoľko v práci Ing. Jakuba 

Štofka, na ktorú táto diplomová práca nadväzuje bolo zistené, že neupravené biouhlie získané 

z drevnej biomasy nevykazuje vlastnosti schopné konkurovať či už upravenému biouhliu, 

alebo aktívnemu uhliu, sorpčné vlastnosti neupraveného biouhlia neboli v tejto práci 

sledované.  

Na rozdiel od experimentov s liečivami v práci Ing. Jakuba Štofka sme museli jednotlivé 

experimenty vykonať s často omnoho menšími koncentráciami propazínu v jednotlivých 

vzorkách (do 1 µg/ml), nakoľko má propazín, tak ako aj iné pesticídy tohto typu vo vode 

nízku rozpustnosť. Aj z tohto dôvodu sme pre popis rovnováh mohli použiť Langmuirovu 

izotermu iba v jednom prípade, konkrétne pri experimente koncentračnej závislosti pre 

aktívne uhlie. Hodnota maximálnej sorpčnej kapacity pre aktívne uhlie v tomto prípade 

nadobudla hodnotu 0,0213 ± 0,00294 mg propazínu na g aktívneho uhlia.  
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Pre popis sorpcie propazínu sme použili vo všetkých štyroch prípadoch, konkrétne 2 pre 

koncentračnú závislosť a 2 pre množstevnú závislosť Freundlichovu izotermu, ktorá sa bežne 

používa pre procesy spojené s úpravou pitnej vody. Parameter n, ktorý je spojený s intenzitou 

sorpcie naznačuje, že na biouhlie sa propazín sorbuje intenzívnejšie ako na aktívne uhlie. 

V oboch experimentoch s použitím biouhlia sme použili taktiež kombinovanú Langmuir-

Freundlichovu izotermu, ktorá kombinuje vlastnosti oboch izoteriem. Parametre získané 

z jednotlivých izoteriem môžu byť použité pri procesoch úpravy pitnej vody, ako aj pri 

ďalšom výskume spojenom so sledovaním sorpcie triazínových pesticídov.  

Pri sledovaní času potrebnom na ustálenie rovnováhy v systéme vodného roztoku 

propazínu a sorbentu sa určil čas dostačujúci na ustálenie rovnováhy 48h. Viálkové 

experimenty koncentračnej a množstevnej závislosti boli vykonané s týmto časom miešania 

na horizontálnej trepačke s frekvenciou kmitov 50 min
-1

. Pri experimentoch koncentračnej 

závislosti, teda pri konštantom množstve sorbentu a meniacej sa koncentrácií propazínu 

v roztoku bolo zjavné, že biouhlie efektívnejšie sorbuje sledovaný pesticíd v porovnaní 

s aktívnym uhlím, pričom celkové množstvo nasorbovaného propazínu po dosiahnutí 

rovnováhy bolo zhruba 3x väčšie v prípade biouhlia oproti aktívnemu uhliu.  

Efektívnejšie odstránenie propazínu z roztoku v prípade biouhlia sme sledovali aj pri 

experimentoch množstevnej závislosti, teda pri konštantom množstve pesticídu (1 µg/ml) 

a meniacom sa množstve sorbentu. Odstránenie takmer 99% z počiatočnej koncentrácie 

propazínu sme sledovali už pri pridaní 750 mg biouhlia. Pri najvyššom použitom množstve 

aktívneho uhlia 1000 mg sme mohli sledovať odstránenie propazínu z roztoku na úrovni 

zhruba 90% z počiatočnej koncentrácie.  

Z pomerne nízkych hodnôt dosiahnutých rovnovážnych sorpčných kapacít (do 0,14 mg 

propazínu na g sorbentu) je zjavné, že sorpcia propazínu nie je veľmi efektívna, čo potvrdzuje 

aj hodnota parametru n, ktorá vo všetkých prípadoch nadobudla hodnoty vyššie ako 1, čo 

naznačuje nepriaznivú adsorpciu. Z výsledkov tejto diplomovej práce je však tiež zjavné, že 

napriek niekoľkonásobne vyššiemu mernému povrchu aktívneho uhlia bola sorpcia 

efektívnejšia a prebiehala s vyššou intenzitou  v prípade biouhlia upraveného koncentrovanou 

kyselinou chlorovodíkovou. To môže byť dôsledok vytvorenia funkčných skupín na povrchu 

biouhlia, ktoré s molekulami propazínu efektívne interagujú, ako aj vytvorením adsorpčných 

lokalít s vyššou energiou pre sorpciu propazínu. Pre ďalší výskum s použitím biouhlia ako 

sorbentu či už propazínu alebo iných triazínových pesticídov by som odporučil viaceré 

spôsoby modifikácie biouhlia, napríklad s použitím kyseliny fosforečnej, ale aj viaceré druhy 

biouhlia pochádzajúceho z viacerých vstupných surovín. Pre popis jednotlivých sorpčných 

experimentov by som využil aj kinetické štúdiá s použitím rýchlostných rovníc. Ako bolo 

spomenuté v teoretickej časti, sorpciu ovplyvňuje mnoho faktorov, ako druh použitej vstupnej 

suroviny, tak aj spôsob modifikácie, preto je stále potrebné pokračovať vo výskume spojenom 

s použitím biouhlia ako sorpčného materiálu organických polutantov.  
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

PCM   Pyrogénny uhlíkatý materiál 

USA   Spojené štáty americké 

EPA    Agentúra pre ochranu životného prostredia 

CSW   biouhlie z kukuričnej slamy 

CC   biouhlie z kukuričných klasov 

CS   biouhlie z kukuričného škrobu 

CSWP  biouhlie z kukuričnej slamy upravené s pomocou H3PO4 

CCP   biouhlie z kukuričných klasov upravené s pomocou H3PO4 

CSP   biouhlie z kukuričného škrobu upravené s pomocou H3PO4 

SEM   skenovací elektrónový mikroskop 

LF    Langmuir-Freundlichov model 

 


