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Abstact 
 The basic experiments were realised for possibility of copper removal from 
wastewater using non-traditional adsorbents, which are less costly. A large number of low-cost 
adsorbents for heavy metal ions removal is available. Kinetics of adsorption onto small particles 
of about 1 mm is relatively slow. Kinetics may be increased by using smaller particles that leads 
to greater pressure loss in the adsorption bed.  
 Adsorption is autonomic increase of the concentration of some matter on the interface 
of phases. Adsorption is realised on fluctuant (liquid) or solid interface of phases. Fluctuant 
interface of phases is created with contact of two non-mixing liquid phases. Solid interface of 
phases is created with contact of solid phase and liquid phase that can be gas, steam or fluid. 
Adsorption onto fluctuant interface of phases is used less in practise than adsorption onto solid 
interface of phases. 
 On the heterogeneous interface of phases the surface of solid interface (adsorbent) 
energetically actively influences the entities (molecules, atoms, ions) of the surrounding liquid 
phase (adsorptive). According to the nature of forces impacting between the entities of the 
adsorbent and the adsorptive there are two utmost adsorption types: physical adsorption and 
chemisorption, whilst the intermediate type is ion adsorption (electroadsorption). 
 The following adsorbents of heavy metals were tested: 

 Chitosan, deacetylated form of chitin, which can be found in crustacean shells, made by 
Apollo, Quindao, China, with degree of swelling 194,6 weight % in water at pH = 6,0.  
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 Lewatit S100, a synthetic ionexchanger made by Bayer AG, Germany, with degree of 
swelling 133,3 hm. % in water at pH = 6,0. 

 Synthetic zeolite, prepared by zeolitisation of fly ash. 
 
Keywords: adsorption, heavy metal, chitosan, Lewatit, zeolite 
 
 
Abstrakt 
 Základné experimenty sa vykonali pre možnosti odstraňovania medi z odpadových 
vôd pomocou netradičných sorbentov, ktoré sú z finančného hľadiska menej náročné. 
V súčasnosti je dostupných množstvo lacných adsorbentov na odstraňovanie iónov kovov. Tieto 
adsorbenty zahŕňajú rôzne materiály. Kinetika adsorpcie na malé častice adsorbentov rádovo 1 
mm je relatívne pomalá. Kinetika sa môže zrýchliť použitím menších častíc, čo vedie k väčším 
tlakovým stratám v adsorpčnom lôžku.  
 Adsorpciou sa nazýva samovoľné zvýšenie koncentrácie niektorej látky na 
medzifázovom rozhraní. Adsorpcia sa uskutočňuje na pohyblivom (tekutom) alebo tuhom 
medzifázovom rozhraní. Pohyblivé medzifázové rozhranie je vytvorené stykom plynnej a tekutej 
fázy alebo stykom dvoch nemiešajúcich sa kvapalných fáz. Tuhé medzifázové rozhranie je 
vytvorené stykom tuhej fázy s tekutou fázou, ktorou môže byť plyn, para i kvapalina. Adsorpcia 
na pohyblivom medzifázovom rozhraní sa v praxi využíva menej ako adsorpcia na tuhom 
medzifázovom rozhraní.  
 Na medzifázovom rozhraní heterogénnej sústavy pôsobí povrch tuhej fázy 
(adsorbenta) energeticky aktívne na entity (molekuly, atómy, ióny) okolitej tekutej fázy 
(adsorptívu). Podľa povahy síl pôsobiacich medzi entitami adsorbenta a adsorptívu rozoznávame 
dva krajné typy adsorpcie: fyzikálnu adsorpciu a chemisorpciu, pričom prechodným typom je 
iónová adsorpcia (elektroadsorpcia). 
 Boli testované tieto sorbenty ťažkých kovov: 

 Chitosan, deacetylovaná forma chitínu, ktorý sa nachádza v ulitách kôrovcov, vyrábaný 
firmou Apollo, Quindao, Čína, so stupňom napučania 194,6 hm. % vo vode pri pH = 
6,0.  

 Lewatit S100, syntetický ionex vyrábaný firmou Bayer AG, Nemecko, so stupňom 
napučania 133,3 hm. % vo vode pri pH = 6,0. 

 Sintetický zeolit, pripravený zeolitizáciou popolčeka. 
 
 
Úvod 
 Mnohostranné uplatnenie ťažkých kovov, medzi ktoré zaraďujeme aj meď – Cu, a ich 
zlúčenín v priemysle spôsobuje ich akumuláciu v prírode vo forme toxického nedegradibilného 
odpadu. Jeho hlavným zdrojom je predovšetkým antropogénna činnosť, najmä priemyselné 
technológie (banskej a hlavne hutníckej výroby), amortizované výrobky s obsahom ťažkých 
kovov, atmosféricky spád, spaľovanie fosílnych palív, dopravné exhaláty, aplikácia inhibítorov 
korózie, nadmerná a nesprávna aplikácia pesticídov a priemyselných hnojív 
v poľnohospodárstve a pod. Štatistiky uvádzajú, že sa do životného prostredia v dôsledku 
antropogénnej činnosti ročne rozptýli viac ako 10 000 t ortuti, po 10 000 t arzénu, chrómu 
a medi, viac ako 30 000 t olova a niklu a 1 700 000 t zinku. 
 Ťažké kovy sa ako prvky v prírode vyskytujú len veľmi zriedkavo. Častejšie sa 
vyskytujú vo forme zlúčenín, ktoré sa môžu meniť na organokovové komplexy, ktoré sú oveľa 
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toxickejšie. Toxicita ťažkých kovov súvisí s ich rozpustnosťou, priechodnosťou bunkovými 
membránami, lipidmi, proteínmi, ako aj s ich schopnosťou viazať sa na bielkoviny, s čím je 
spojená ich kumulácia v niektorých tkanivách. Ťažké kovy , aj napriek tomu, že sa do vôd 
dostávajú rovnakým spôsobom ako ostatné zložky (najmä výluhom podložia), považujú sa vždy 
za cudzorodé a vo vyšších koncentráciách za nebezpečné, pretože spôsobujú vážne poškodenia 
a ochorenia organizmov. 
 
 
Meď a jej formy výskytu 
 V prírodných vodách sa meď nachádza v anorganickej aj organickej forme (tabuľka 
1), v rozpustnej i nerozpustnej forme. V pôdach sa vyskytuje vo forme iónov s oxidačným 
stupňom II a vo forme komplexných zlúčenín. Mnoho zlúčenín je mobilných (soli minerálnych 
kyselín vo forme HNO3, HCl). Medzi stabilné zlúčeniny Cu  patria sulfidy, oxidy, fosforečnany 
a šťavelany. Koncentrácie samotných iónov v pôdnom roztoku je nepatrná. Hlavná časť medi je 
viazaná na organické látky a vytvára formy – vodorozpustné, sorbované na organickú hmotu 
a anorganické materiály, hlavne oxidy Fe a Mn. 
 Meď je biogénnym prvkom a zúčastňuje sa enzymatických reakcií v organizmoch. 
Avšak nadbytok Cu pôsobí na živé organizmy škodlivo, zlúčeniny Cu pôsobia toxicky na ryby 
a koncentrácie už od 1 až 5 mg.l-1  dávajú vode nepríjemnú zvieravú chuť [1,2,3]. 
 Priemyselné procesy produkujúce odpadové vody s obsahom Cu a jej zlúčenín uvádza 
tabuľka 2. 
 
 Table 1  Inorganic and organic forms of copper in water 

Kov Anorganická forma Organická forma 

Cu 
Cu2+, [CuCo3(aq)]0, [Cu(CO3)2]2-, 
[CuOH]+, [Cu(OH)3]-, [Cu(OH)4]2-, 
polyfosforečnany 

Organické komplexy s aminokyselinami, 
polypeptidami a humínovými látkami 

 
 
 Table 2  Industrial processes producing wastewater containing Cu and other heavy metals and their compounds 

Výskyt Cu a iných ťažkých kovov Priemyselná výroba 
Cu, Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn Ťažba a úprava rúd 
Cu, Fe, Al, Mn, Ni, Zn Ťažba uhlia 
Cu, Cr, Ni, Zn, Cd, Fe, Al Strojárstvo, povrchová úprava kovov 
Cu, Fe, Al, W, Mo, Zn, Pb, Hg Chemický priemysel 
Cu, Zn, Cr, Pb, Fe Textilný priemysel 
Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb Polygrafický priemysel 
Cu, Ag, Se, Ge, Mn, Ni, Pb, Hg Elektrotechnika 
Cu, V, Ni, Zn Spaľovanie vykurovacích olejov 
Cu, Hg, As, Zn, Ba Pesticídy 
Cu, Fe, Pb, Ni, Zn, Cr Korózia potrubia, inhibítory 
Cu, Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Hg Buničina, papier 

 
 
Procesy využívané na odstraňovanie Cu z odpadových vôd 
 Na odstraňovanie ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd, ktoré sú 
vypúšťané po adekvátnom čistení a úprave do povrchových vôd, sa v súčasnosti využívajú 
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najrôznejšie technológie, založené na fyzikálnych, fyzikálno-chemických, chemických 
a biologických princípoch. Jednou z technológii založenej na fyzikálno-chemických princípoch 
je aj adsorpcia. Jedná sa o zväčšenie koncentrácie zložky fluidného média na fázovom rozhraní 
s kondenzovaným médiom za pomoci adsorbentov. 
 
 
Adsorbenty 
 Na odstraňovanie ťažkých kovov sa môžu využívať niektoré prírodné materiály alebo 
priemyselné odpady s vysokou sorpčnou kapacitou, čím sa prirodzene znížia celkové náklady na 
odstraňovanie ťažkých kovov. K takýmto lacným sorbentom sa radia: lignín, chitín, 
chaluhy/riasy, zeolity, íly, popolčeky, rašelina, piesky, ktorých zrná sú pokryté oxidmi železa, 
modifikovaná bavlna a vlna [4]. 
 Účinnými adsorbentmi sú látky so silne rozrušeným, pórovitým povrchom, pričom 
ich adsorpčná aktivita povrchu úzko súvisí s polomerom zakrivenia miestnych nepravidelností 
povrchu. Adsorpčná aktivita je najvyššia na vrcholoch, nižšia na hranách, klesá na póloch 
a najnižšia je v dutinách. Charakteristickou vlastnosťou dobrých adsorbentov je veľký merný 
povrch, ktorý dosahuje niekoľko sto m2.g-1. 
 
 
Experimentálny materiál a metodika 
 Pri experimentoch odstraňovania Cu z odpadových vôd boli použité nasledovné 
chemikálie a sorbenty: 
Použité chemikálie: 
síran meďnatý, p.a., CuSO4.5H2O, Merck, SRN 
kyselina chlorovodíková, p.a., HCl, Merck, SRN 
Použité sorbenty: 
 Lewatit S100 je silne kyslý, gelovitý katiónový ionex s guľôčkami rovnakej veľkosti 
založenej na styrén-divinylbenzénovom kopolymére. Monodisperzné guľôčky sú chemicky 
a osmoticky vysoko stabilné. Stupeň napučania Lewatitu S100, d32 = 324 µm vo vode pri pH = 
6,0 a 25 ºC je 133,3 hmotn. %. 
 Chitosan sa vyrába z chitínu, prirodzene vyskytujúceho sa v ulitách kôrovcov, 
deacetiláciou silne alkalickým roztokom [5]. Chitín je homopolymér, ktorý sa skladá z β-(1-4)-
N-acetyl-D-glukosaminu. Schopnosť ulít kôrovcov viazať ióny kovov je pripisovaná prítomnosti 
oxoskeletonu v molekule chitínu a chitosanu. Stupeň napučania Chitosanu vo vode pri pH = 6,0 
a 25 ºC je 194,6 hmotn. %. 
 Syntetický zeolit, ktorý je zaraďovaný do skupiny alumosilikátov, bol pripravený 
zeolitizáciou popolčeka z energetického priemyslu. Stupeň napučania syntetického zeolitu vo 
vode pri pH = 5,0 a 25 ºC je 153,3 hmotn. %. 
 
 
Metodika merania rovnováhy adsorpcie 
 Experimenty boli uskutočnené s frakciami chitosanu a Lewatitu S100 rôznych 
veľkostí vsádzkovo. Sada baniek obsahujúcich 200 ml roztoku medi rôznej koncentrácie, 
pripraveného zo síranu meďnatého a konštantná dávka chitosanu resp. Lewatitu S100 (1 alebo 2 
kg.m-3) sa trepali 3 hodiny na trepačke pri otáčkach 200 min-1, pri stálej teplote 25 ˚C, čo bolo 
postačujúce pre dosiahnutie rovnovážneho stavu adsorpcie medi. Po dosiahnutí rovnováhy 
a usadení suspenzie sa analyzovalo množstvo medi v roztokoch metódou AAS na spektrometri 
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Perkin Elmer 3100. Množstvo adsorbovanej medi q v každej banke sa určilo z rozdielu medzi 
počiatočnou koncentráciou c0 a koncentráciou v rovnovážnom stave ceq v roztoku.  
 
 
Metodika merania kinetiky adsorpcie 
 Vsádzkové experimenty na určenie kinetiky adsorpcie na frakciu chitosanu 
s priemernou veľkosťou častíc 21,85 µm a Lewatitu S100 s priemernou veľkosťou častíc 324 µm 
a 5,25 µm sa uskutočnili v bankách, v ktorých sa suspenzia neustále miešala. Objem suspenzie 
bol 400 cm3, teplota bola 25 ˚C a frekvencia magnetického miešadla bola 300 min-1. Vzorky sa 
odoberali v stálych časových intervaloch.  
 Pri meraní s Lewatitom S100 s priemernou veľkosťou častíc 324 µm sa odoberali 
vzorky o objeme 1 cm3 priamo z roztoku pipetou. Pri adsorpcii na menšie častice 
chitosanu, Lewatitu S100 a zeolitu sa vzorky rýchlo prefiltrovali použitím podtlaku na výveve 
a vo filtráte sa analyzoval obsah medi spôsobom uvedeným hore.  
 
 
Výsledky a diskusia 
 Pri odstraňovaní Cu chitosanom s rôznou veľkosťou častíc nie je významný rozdiel, 
ako je to vidieť na obrázku 1. Maximálna kapacita chitosanu je trocha vyššia ako je maximálna 
kapacita Lewatitu, ale pre koncentrácie roztokov nižších ako 75 g.m-3 je množstvo kovu 
adsorbovaného na Lewatit vyššia, ako je to vidieť na obrázku 1. 
 S rastúcou počiatočnou koncentráciou medi k rovnovážnemu stavu pomerné 
množstvo adsorbovanej medi (po maximálnu hodnotu qm) rastie. Pri vyšších hodnotách 
adsorbovaného množstva hodnota efektívneho difúzneho koeficientu medi v časticiach Lewatitu 
S100 mierne rastie, kým v časticiach chitosanu bol sledovaný pokles. 

 

 
Fig. 1 Copper adsotption isotherms onto particles of chitosan d32 = 21,85 µm ∆, d32 = 21,85 µm □, Lewatit S100-G ○ and 

zeolit ♦. Lines are correlated according to Langmuir adsorption isotherm.  
 
 

 Ako je to možné vidieť na obrázku 1, rozdiel v adsorpcii a adsorpčných izotermách 
pre chitosan s d32 = 21,85 µm a d32 = 61,04 µm je minimálny. Rovnovážny relatívny hmotnostný 
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zlomok adsorbátu na adsorbente je najvyšší pre chitosan, d32 = 21,85 µm, pričom rozdiel medzi 
chitosanom d32 = 21,85 µm a d32 = 61,04 µm je 1,6 %. Najnižšiu hodnotu rovnovážneho 
relatívneho hmotnostného zlomku adsorbátu na adsorbente má Lewatit S100-G, d32 = 5,25 µm. 
Rozdiel medzi chitosanom d32 = 21,85 µm s najvyššou hodnotou a Lewatitom d32 = 5,25 µm je 
18,3 %. 
 Údaje na obrázkoch 2 a 3 ukazujú, že kinetika adsorpcie na študovaných časticiach 
chitosanu a Lewatitu S100-G (d32 = 5,25 µm) je rýchla. Rozdiel v adsorpčnej kinetike medzi 
malými a veľkými časticami Lewatitu je význačný (obr. 2). 
 Kinetika adsorpcie na časticiach zeolitu je pomalšia ako na časticiach chitosanu 
a Lewatitu S-100, ako to dokumentuje obr. 4. 
 

 
Fig.2 Experimental and correlated copper uptake profiles of the adsorbent phase - Lewatit S100 particles with the mean 

diameter d32 = 5,25 µm ○, ● a d32 = 324 µm □, ■ at pH= 6.  Initial concentration of copper: (a) c0 = 0.049 kg.m-3 

(b) c0 = 0.098 kg.m-3. Adsorbent dosage: 1 kg.m-3, ●, ■;   2 kg.m-3, ○, □. 
 
 

 
Fig. 3 Experimental and correlated copper uptake profile for chitosan particles with the mean diameter d32 = 21.85 µm at 

pH = 6, experimental data for (a) c0 = 0.049 kg.m-3 (b) c0 = 0.098 kg.m-3 and adsorbent dosage 1 kg.m-3, ▲; 2 
kg.m-3, ∆. 
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Fig.4 Experimental and correlated copper uptake profile for zeolit particles at pH = 6, experimental data for ◊ c0 = 0,200 

kg.m-3, ♦ c0 = 0,125 kg.m-3 and adsorbent dosage 1 kg.m-3, ▲; 2 kg.m-3, ∆. 
 
 
Záver 
 Z výsledkov experimentov jednoznačne vyplýva, že zo skúmaných adsorbentov je 
najviac účinný Lewatit S100. Adsorpcia medi na mikročasticiach Lewatitu S100 je rýchla. Pri 
adsorpcii na Lewatit S100 d32 = 5,25 µm sa v priebehu 60 s odstráni z roztoku približne 80 % 
medi. Lewatit S100 možno hodnotiť ako vhodný materiál pre sorpciu medi aj na základe 
rýchlosti ustálenia rovnováhy, ktorá je nižšia ako 10 minút.  
 Pri adsorpcii na chitosan d32 = 21,85 µm sa v priebehu 60 s odstráni z roztoku 
približne 80 % medi. S rastúcou počiatočnou koncentráciou medi pomerné množstvo 
adsorbovanej medi rastie.  
 Pri vyšších hodnotách adsorbovaného množstva hodnota efektívneho difúzneho 
koeficientu medi (z 92% na 99%) v časticiach Lewatitu S100 rastie, kým v časticiach chitosanu 
klesá. 
 Štúdiom sorpčných vlastností syntetického zeolitu bola potvrdená schopnosť 
adsorpcie medi na tomto adsorbente. Ako najvhodnejšia na adsorpciu medi bola stanovená doba 
miešania 6 hodín, dávka adsorbenta 1 kg.m-3 a pH = 5. Experimentálne rovnovážne údaje sú 
dobre popísateľné Langmuirovou a rozšírenou Langmuir-Freundlichovou izotermou. 
Vypočítaná maximálna adsorpčná kapacita synteticky pripraveného zeolitu je 47,85.10-3 g.g-1. 
Z výsledkov experimentov vyplýva, že, na celkové odstránenie medi s využitím zrážania môže 
byť použitá vyššia hodnota pH. 
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