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1 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Problém znečistenia životného prostredia toxickými látkami sa stáva predmetom záujmu na 

všetkých úrovniach -  lokálnej, regionálnej i celosvetovej. Existuje rozsiahla vedecká literatúra 

zaoberajúca sa znečistením životného prostredia a jeho zdrojmi. Na tomto mieste možno spomenúť 

monografie PATNAIK (2010), HARRISON (2006), SHINELDECKER (1992). Z domácej literatúry je 

potrebné spomenúť Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží (FRANKOVSKÁ a kol., 2010).

Rovnako aj hľadanie účinných spôsobov odstraňovania nebezpečných látok z kontaminovaného 

životného prostredia je jednou z dominantných tém vedeckej spoločnosti (DEBENES a kol. 2010; 

HAJEB a kol. 2011; NANTHI a kol. 2012; SHAHID a kol. 2013; DUREŠOVÁ a kol. 2014; 

MICHÁLEKOVÁ a kol. 2014; PIPIŠKA a REMENÁROVÁ, 2014). V súčasnosti sa nám ponúka veľké 

množstvo konvenčných metód na odstránenie ťažkých kovov z prostredia ako napr. chemická 

precipitácia, filtrácia, iónová výmena, elektrochemické čistenie, adsorpcia na aktívne uhlie, koagulácia, 

cementácia, elektrodialýza, eiektrokoagulácia, reverzná osmóza a membránové techniky (SEKHAR 

a kol., 2003; WANG a CHEN, 2009). Mnohé z týchto metód sú ekonomicky náročné a ich účinnosť pri 

odstránení toxických látok je obmedzená. Z toho dôvodu sa hľadajú nové, finančne výhodné technológie 

na odstránenie ťažkých kovov z kontaminovaného prostredia, zamerané na využitie procesu sorpcie 

s využitím ľahko dostupných, finančne nenáročných sorbentov, ktorým môže byť napr. karbonizovaná 

biomasa ale aj mnohé iné prírodné sorbenty. Aby mohol byť sorpčný proces považovaný za ekonomicky 

prijateľný, je dôležité hľadať úsporné, dostupné sorbenty s vysokou sorpčnou kapacitou, ktoré sú navyše 

šetrné k životnému prostrediu. Jedným z nových, potenciálne vhodných sorbentov je aj bioublie, niekedy 

nazývané tiež pyrolýzne uhlie. Biouhlie sa v súčasnosti považuje za vhodný nástroj manažmentu 

životného prostredia a jeho využívaním dochádza k sekvestrácii uhlíka, zlepšuje sa úrodnosť pôdy, je 

použiteľné na remediáciu prostredia kontaminovaného polutantami a v neposlednom rade pri jeho 

produkcii sa využívajú vedľajšie produkty z poľnohospodárstva a odpadová biomasa (CAO a kol., 2009; 

ZHENG a kol., 2010; AHMAD a kol., 2012).

V súčasnosti sorbenty, akým je aj biouhlie, čelia mnohým výzvam od ekonomicky priaznivej 

produkcie, cez environmentálne šetrnú aplikáciu až po pochopenie mechanizmu viazania toxických 

kovov z prostredia a správnu aplikáciu pre daný kontaminant. Biouhlie je relatívne nový typ sorbentu, 

ktorý môže byť použiteľný v mnohých aplikáciách. Napríklad aktívne biouhlie dokáže plne nahradiť 

komerčne dostupné a využívané aktívne uhlie s ekvivalentnými ale aj omnoho lepšími sorpčnými 

vlastnosťami pre rôzne anorganické a organické kontaminanty. Jeho ekonomicky prijateľná produkcia 

spočíva v tom, že sa využívajú rôzne typy biomasy, predovšetkým tie, ktoré predstavujú problém pri 

ďalšom spracovaní. V prvom rade ide o odpadový materiál z poľnohospodárstva alebo drevospracujúceho 

priemyslu, ktorý nemá žiadnu alebo len veľmi malú ekonomickú hodnotu a v konečnom dôsledku 

predstavuje problém, nakoľko vzniká vo veľkých množstvách. Biouhlie sa ďalej úspešne využíva ako 

pôdny prídavok (aditívum) s vyšším obsahom živín, zdroj paliva ale aj ako sorbent pre anorganické 

a organické kontaminanty. V závislosti od použitia biouhlia a vlastností kontaminantov sa vyvíjajú rôzne 

modifikačné metódy, ktoré zlepšujú predovšetkým jeho povrchové vlastnosti. Je nutné spomenúť, že 

biouhlie sa v environmentálnej chémii radí k efektívnym separačným materiálom vhodným na remediáciu
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prostredia kontaminovaného toxickými látkami. Biouhlie vykazuje zaujímavé iónovo-výmenné vlastnosti 

a to vďaka funkčným skupinám nachádzajúcich sa na jeho povrchu. Tieto funkčné skupiny sú 

zodpovedné predovšetkým za väzbu kontaminantov (katiónov a aniónov kovov) z prostredia.

Predkladaná práca sa zaoberá možným využitím karbonizovanej biomasy pri odstraňovaní 

kontaminantov ale i zlúčenín fosforu z prostredia a to najmä procesom ich sorpcie. Používanie fosforu (P 

je označovaný aj ako prvok 21. storočia), má za následok aj napriek jeho nesporným prínosom vážne 

dopady na životné prostredie. Eutrofizácia povrchových vôd sa stala vážnym európskym 

environmentálnym problémom. Výmena fosfátov medzi tuhou a kvapalnou fázou zahŕňa mnoho zložitých 

procesov. Jedným z nich je aj odstránenie rozpustného fosforu z vodného prostredia sorpčným procesom. 

Všeobecne platí, že recyklácia živín akým je aj fosfor je jednou z najdôležitejších stratégií pre dosiahnutie 

účinného využitia obmedzených zdrojov živín. Práca kladie dôraz aj na využitie analytických metód, 

ktoré umožňujú charakterizáciu sorbentov v procese remediácie, posúdenie ich vhodnosti a pomáhajú pri 

objasnení mechanizmu odstraňovania toxických látok zo životného prostredia.

2 CIELE PRÁCE

Cieľom tejto dizertačnej práce je objasnenie mechanizmu viazania katiónov a aniónov 

sorbentami pripravenými pyrolýzou rastlinnej biomasy a čistiarenských kalov.

Čiastkovými cieľmi dizertačnej práce bolo:

• Vypracovanie literárneho prehľadu o aktuálnom využití sorbentov na báze biouhlia a ich 

modifikáciách vzhľadom na ich aplikáciu v oblasti remediačných technológií

• Príprava a charakterizácia biouhlia a porovnanie vlastností ich modifikovaných foriem

• Sorpcia aniónových kontaminantov (PO43') z vodných roztokov biouhlím a Fe*impregnovaným 

biouhlím, charakterizácia sorpčných mechanizmov

• Sorpcia katiónov kovov (Cd2+, Co2‘) z jednozložkových a multikomponentových systémov

• Charakterizácia vplyvu simulovaného starnutia na sorpčné charakteristiky biouhlia

• Príprava a charakterizácia biouhlia na báze aktivovaných kalov ako potenciálneho pôdneho 

aditíva s obsahom fosforu

3 MATERIÁL A METÓDY

3.1 PYROLÝZNE SPRACOVANIE BIOMASY
Pre výrobu pyrolýzneho uhlia sme použili záhradný odpad (drevná a listová hmota), drevná 

štiepka (Quercus sp.), kukuričné klasy (Zea mays L.) a pšenica letná (Triticum aestivum). Všetky uvedené 

typy biomasy poskytol Rakúsky technologický inštitút (AIT -  Austrian Institute of Technology, Tulin an 

der Donau, Rakúsko). Komunálny aktivovaný kal (AK) sa získal z prevzdušňovacích tankov z čistiarní 

odpadových vôd vTulIne (Rakúsko). Biomasa priemyselného aktivovaného kalu (PAK) sa získala 

zaerobnej fázy z čistiarne odpadových vôd spoločnosti Enviral, a.s., ktorá je zameraného na výrobu 

bioetanolu (Leopoldov, Slovensko). V spolupráci s pracovníkmi z Rakúskeho technologického inštitútu 

(AIT -  Austrian Institute of Technology, Tulin an der Donau, Rakúsko) boli všetky vzorky pripravené 

v rotačnom pyrolýznom reaktore. Podmienky pyrolýzy, typ biouhlia ako aj jeho modifikácia a použitie
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v experimentoch sú uvedené v Tab. 1. Všetky pripravené typy biouhlia boli uskladnené 

v polypropylénových boxoch (22°C) a boli podrobené fyzikálno-chemickej charakterizácii.

Tab.l. Typy biouhlia, podmienky prípravy a použitie v experimentoch.

Biouhlie Vstupná surovina
Teplota
pyrolýzy

(°C)

Typ
pyrolýzy

Doba
zdržania

(min)
Modifikácia Použitie

BCA kukuričné klasy 
(Zea mays L.) 500 pomalá 120 - sorpcia P 0 4v

BCB záhradný odpad 500 pomalá 120 - sorpcia P04V

BCC dubová drevná 
Sliepka 500 pomalá 120 - sorpcia P 041'

1BCA kukuričné klasy 
(Zea mays L.) 500 pomalá 120 Fe-imprcgnácia sorpcia POv1*

1BC B záhradný odpad 500 pomalá 120 Fe-impregnácia sorpcia P O /'

IBC C dubová drevná 
štiepka 500 pomalá 120 Fc-impregnácia sorpcia P 04v

A-BCB záhradný odpad 500 pomalá 120 simulácia
starnutia sorpcia Cd2’

A-BCC dubová drevná 
štiepka 500 pomalá 120 simulácia

starnutia sorpcia Cd2*

SBC pšenica letná 
(Triticum aestivum) 525 pomalá 120 - sorpcia Cd2* aC o2+

AKBC komunálny 
aktivovaný kal 430 pomalá 120 -

kultivačné experimenty 
v P-deficicntných pôdach

PAKBC priemyselný 
aktivovaný kal 430 pomalá 120 -

kultivačné experimenty 
v P-deficientných pôdach

3.2 SORPCIA P O ŕ ANIÓNOV BIOUHLÍM (BCA, BCB A BCC)

Pred sorpčnými experimentmi bolo biouhlie modifikované impregnáciou Fe(N03)3.9H20  podľa 

postupu HU a kol. (2015). V sorpčných experimentoch sa zvolil v princípe nasledovný postup: 0,5g 

z každého druhu biouhlia (frakcia 1-0,5 pm) sa zmiešalo s 15 mL roztoku K2HP04 a zmes sa trepala na 

trepačke (200 min'1) pri teplote 24°C. V prípade kinetiky sorpcie sa použil roztok s koncentráciou 65 

mg/L P043' (K2HP04) a v časových intervaloch (5, 10, 60, 120, 240, 360, 1440 a 2880 min) sa odoberali 

vzorky. Rovnovážna sorpcia P 043' aniónov biouhlím sa uskutočnila v koncentračnom rozsahu 10 -  200 

mg/L P043' a zmes sa trepala na trepačke (200 min'1, 24h). Pri štúdiu vplyvu reakčného pH na sorpciu 

P043' aniónov sa použil roztok K2HP04 (150 mg/L P043') s rôznou počiatočnou hodnotou pH (3, 4, 5, 6, 

7, 8), pričom pH roztoku sa upravilo pridaním 1,0 M HC1 alebo 1,0 M NaOH. Zmes sa trepala 24h. Po 

každom experimente sa biouhlie oddelilo centrifúgáciou (4000 min'1) a po následnej filtrácii supernatantu 

cez striekačkové filtre (0,45 pm) sa zmerala koncentrácia P 0 43' v supematante s využitím iónovej 

chromatografie. Pomocou rovnice (I) sa vypočítala sorpcia aniónov P043' v Čase ť.

f i= (c „ -c ,) -T  o)
M

kde Q, je sorpcia P043' (mg/g) v čase i, C0 je počiatočná koncentrácia P043' v roztoku (mg/L), C, je 

koncentrácia P 043' v čase t (mg/L), V je objem (L) a /nhmotnosť sorbentu (g). Všetky experimenty boli 

uskutočnené v 3 opakovaniach.
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Pri opise dát získaných z kinetických experimentov boli použité modely pseudo-prvého, pseudo- 

druhého a pseudo-n-tého poriadku v nelineárnom tvare. Parametre kinetických modelov boli získané 

výlučne nelineárnou regresnou analýzou s využitím programu MicroCalOrigin 8.0 Professional 

(OriginLab Corporation, Northampton, USA) s automatickou inicializáciou parametrov.

Rovnovážna sorpcia PO*3' iónov sa vypočítala zo vzťahu (2).

£ ,  = (C0- c „ ) ~  (2)
M

kde Qeq je sorpcia P043' (mg/g), C„ je počiatočná koncentrácia P043' v roztoku (mg/L), Ceq je 

rovnovážna koncentrácia P043'(mg/L), V je objem (L) a M  hmotnosť sorbentu (g). Rovnovážna sorpcia 

P043' aniónov pri rôznom počiatočnom pH roztoku sa vypočítala podľa vzťahu (I). Všetky experimenty 

boli uskutočnené v 3 opakovaniach.

Na opis experimentálnych dát sme použili modely adsorpčných izoteriem podľa Langmuira, 

Freundlicha a Dubinin-Kaganer-Radushkevicha (Tab. 2). Hodnoty Qmax a ďalších parametrov 

adsorpčných izoteriem boli vypočítané výlučne nelineárnou regresnou analýzou s využitím programu 

MicroCal Origin 8.0 Professional (OriginLab Corporation, Northampton, USA) s automatickou 

inicializáciou parametrov. Vhodnosť použitých modelov izoteriem pre opis experimentálnych dát sa 

potvrdila na základe porovnania koeficientov determinácie, absolútnej sumy štvorcov (RSS) a reziduálnej 

smerodajnej odchýlky (Sy*).

3.3 SORPCIA KATIÓNOV Cd2+ A Co2+ BIOUHLÍM
Sorpcia katiónov kovov biouhiim (SBC) v jednozlolkovom systéme

Pre štúdium sorpčnej kinetiky Cd2+ a Co2* iónov biouhiim z pšenice letnej (SBC) 

v jednozložkových systémoch sa použili roztoky CdCl2 (CAS 10108-64-2; Sigma-Aldrich, USA) a CoCI2 

(CAS 7646-79-9; Sigma-Aldrich, USA) pripravené v deionizovanej vode. V princípe sa použil 

nasledovný postup: biouhlie (2,5 g/L, s.h.) sa zmiešalo s roztokmi CdCI2 alebo CoCI2 (C0= 1000 pmol/L) 

označenými rádionuklidmi “ Co (“ CoCI^I kBq/L) alebo l09Cd ( l09CdCI2 49 kBq/L). pH sa upravilo 

prídavkom 0,1 M HC1 alebo 0,1 M NaOH na hodnotu 6,0. Suspenzia sa miešala na laboratórnej trepačke 

(120 rpm, 22°C). Počas sorpčného procesu sa v časových intervaloch (10, 30, 60, 120, 240 a 1440 min) 

centrifugáciou oddelilo biouhlie, premylo sa deionizovanou vodou a jeho rádioaktivita bola zmeraná 

gamaspektrometricky. Sorpcia Cd2' a Co2+ iónov v čase / sa vypočítala podľa vzťahu (I).

Rovnovážna sorpcia Cd2+ aC o2" iónov biouhiim SBC sa uskutočnila v koncentračnom rozsahu 

100 až 4000 pmol/L (CdCI2 resp. CoCI2) značených rádionuklidmi l09CdCl2 (l09CdCI2 49 kBq/L) a 

“ CoCb (“ CoCl^l kBq/L). Biouhlie (2,5 g/L s.h.) sa zmiešalo s takto pripravenými roztokmi, pH sa 

upravilo prídavkom 0,1 M HCI alebo 0,1 M NaOH na hodnotu 6,0. Suspenzia sa následne miešala 4 h na 

laboratórnej trepačke (120 rpm, 22 °C). Biouhlie sa oddelilo od roztoku analogicky ako 

v predchádzajúcom experimente. Rovnovážna sorpcia Cd2+ a Co2t iónov sa vypočítala podľa vzťahu (2). 

Na opis experimentálnych dát sme použili modely adsorpčných izoteriem podľa Langmuira a Freundlicha
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(Tab. 2), pričom hodnoty Qmax a ďalších parametrov izoteriem boli vypočítané podobne ako pri sorpčných 

experimentoch zameraných na sorpciu aniónov.

Pri štúdiu vplyvu reakčného pH na sorpciu Cd2' aCo2’ iónov sa biouhlie (2,5 g/Ls.h.) zmiešalo 

s roztokmi CoCI2 a CdCI2 (C0 = 1000 pmol/L) označenými rádionuklidmi l09CdCI2( l09CdCI2 49 kBq/L) a 

^CoC^ (“ CoCl^l kBq/L) s rôznou počiatočnou hodnotou pH (2,0 -  8,0). pH roztoku sa upravilo 

pridaním 0,1 M HC1 alebo 0,1 M NaOH. Suspenzia sa následne miešala 4 h na laboratórnej trepačke (120 

rpm, 22 °C). Na konci experimentu sa biouhlie oddelilo centrifugáciou, premylo sa deionizovanou vodou 

a následne bola zmeraná jeho rádioaktivita gamaspektrometricky. Všetky experimenty boli uskutočnené 

v 2 opakovaniach. Rovnovážna sorpcia Cd2' aCo2+ iónov pri rôznom počiatočnom pH roztoku sa 

vypočítala podľa vzťahu (2).

Tab. 2. Adsorpčné izotermy.

Izoterraa Nelineárna forma l ineárna forma

Langmuir
QobCe C ,  1 Ce

Q* ~ ----  - ------  + -----

‘ 1 + b C q < bQo Qo

ľreundlich q, -  KlC J “ log q, = log K,.+ J-  log Ce 
n

Dubinin-Radushkevich 4<= (<7d c x p ( -^ í’) ln (q,) = In (q,) - k ^ 2

Sorpcia katiónov biouhiím (SBC) v d vo j  zlo tko vo m systéme

Sorpčné experimenty sa realizovali aj v dvojzložkovom systéme Cd2'-Co2+ obsahujúcom ióny 

kovov v počiatočnou koncentráciou od 100 -  4000 pmol/L v rôznych molárnych pomeroch (2:1, 1:1 a 

1:2). Roztoky kovov boli označené rádionuklidmi 109CdCI2 ( l09CdCl2 49 kBq/L) a “ CoC^ (^CoCl^l 

kBq/L) a pH bolo upravené na hodnotu 6,0 pridaním 0,5 M HC1 alebo 0,1 M NaOH. K takto pripraveným 

roztokom sa pridalo biouhlie (2,5 g/L s.h.) a suspenzia sa miešala 4 h na laboratórnej trepačke (120 rpm, 

22°C). Na konci experimentu sa biouhlie oddelilo od roztoku a bola meraná rádioaktivita rovnako ako 

v predchádzajúcich experimentoch. Rovnovážna sorpcia Cd2' aCo2' iónov z binárneho systému Cd2+- 

Co2+sa vypočítala podľa rovnice (2).

Na kvantitatívnu interpretáciu sorpčnej rovnováhy v binárnom systéme (Co-Cd) sa použil 

rozšírený Langmuirov model (Markham, 1931; Apiratikul a Pavasant, 2006):

& > ■ ] =

K  =

l + *«Cj'V ']+A„C„[A'] 

1

(3)

(4)

K u
b N = K,

(5)

kde Qťq[M] a Qeq[N] sú rovnovážne sorpčné kapacity kovov M a /V v dvojzložkovom systéme, Ceq[M] a 

Cť(j[N] predstavujú konečnú rovnovážnu koncentráciu kovov v roztoku a QmwcM a sú maximálne
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sorpčné kapacity jednotlivých kovov v dvojzložkovom systéme. Parametre bM a predstavujú konštanty 

afinity Langmuirovho modelu pre prvý a druhý ión kovu a KM a predstavujú rovnovážne konštanty pre 

väzbové miesta obsadené iónmi kovov M a N. 3D sorpčné izotermy (3D sorpčné povrchy) pre 

dvojzložkový systém Co2*-Cd2+ sa získali vynesením experimentálnych dát rovnovážnych koncentrácií 

Ceq Co2+ aCd2+ na osi X  a Y oproti sorbovanému množstvu kobaltu a kadmia Qeq na osi Z. Pre výpočty 

a grafické znázornenia bol využitý program TableCurve 3D 4.0 (Systat Software, Inc., Chicago, USA). 

Špeclačná analýza

Na in silico analýzu zastúpenia jednotlivých chemických foriem P, Cd a Co v závislosti od ich celkovej 

koncentrácie a ďalších aniónov a katiónov v roztoku, konštánt stability a pH roztoku sa použil špeciačný 

programVisualMinteq (verzia 2.52). Tento špeciačný program pracuje s rozsiahlou termodynamickou 

databázou slúžiacou pre výpočet špeciačných foriem prvkov, rozpustnosti a rovnováhy (GUSTAFSSON, 

2013). Všetky dáta boli vypočítané s ohľadnom na prirodzene sa vyskytujúce uhličitany v rovnovážnom 

systéme ku atmosférickému C 02 (p(C02) = 38,5 Pa).

Rádiometrická analýza

Použité roztoky v sorpčných experimentoch s biouhlím (BSC) boli značené rádionuklidmi IOTCdCl2 

(3,857 MBq/mL; CdCI2 50mg/L v 3 g HCI na L) a “ CoC^ (5,181 MBq/mL, CoCl2 20 mg/L v 3 g HCI na 

L). Rádionuklidy poskytol Český metrologický inštitút (Česká Republika). Rádiometrická analýza "wCd a 

“ Co v tuhom a kvapalnom podiely vzoriek bola realizovaná s využitím scintilačného gamaspektrometra 

firmy Scionix typ 54BP/2-X so studňovym kryštálom Nal(Tl) (Holandsko) a vyhodnocovacim 

programom Scintivision32 firmy Ortec (USA).

3.4 VPLYV STARNUTIA NA SORPČNÉ VLASTNOSTI BIOUHLIA

Pre simuláciu starnutia biouhlia sa zvolil fyzikálny postup, pričom vzorky biouhlia BCB a BCC sa 

testovali striedavo v 20-tich cykloch. Každý cyklus pozostával zo zmrazovania vzorky (12 h) v mrazničke 

pri teplote -I8°C a rozmrazovania vzorky (12 h) v inkubátore pri teplote 25°C. Po poslednom cykle bolo 

biouhlie vysušené pri 50°C. Sorpcia kadmia z jednozložkového systému bola prevedená podľa OECD 

smernice 106 (OECD, 2001) modifikovanej podľa LAIR a kol. (2006). V skúmavke sa ku lg 

zostarnutého“ biouhlia pridalo 20 mL 0,01 mol/L CaCI2 (pH -  5,65), zmes sa miešala na laboratórnej 

trepačke (24h, 200 rpm; 23°C). Roztok CaCl2 sa použil na ľahkú separáciu fáz a na udržanie iónovej sily 

podobnej prirodzene sa vyskytujúcemu pôdnemu roztoku. Ku každej vzorke sa pridala deionizovaná voda 

(<0,4 pS/cm) obsahujúca Cd (10 do 75 mg/L) a pH (7,0 ± 0,1). Pomer biouhlie : roztok bol 1:30, pričom 

pH roztoku sa menilo z hodnoty 5,65 na 5,50 so stúpi ucou koncentráciou kovu v roztoku. Po ukončení 

experimentu sa suspenzia centrifugovala (38 400 g; 15 min) a supernatant bol prefiltrovaný cez 

striekačkové filtre (0,45 pm) za účelom odstránenia tuhých častíc z roztoku. Koncentrácia Cd v kvapalnej 

fáze sa analyzovala pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie s plameňovou ionizáciou (FAAS, AA 

400, Perkin Elmer, USA). Všetky experimenty boli uskutočnené v 3 opakovaniach.
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Rovnovážna sorpcia Cd2T iónov sa vypočítala podľa vzťahu (2). Pre analýzu získaných 

rovnovážnych dát sa využil matematický model Langmuirovej, Freundlichovej a Dubinin-Kaganer- 

Radushkevichovej (DKR) izotermy (Tab. 2). Parametre adsorpčných izoteriem boli vypočítané 

nelineárnou regresnou analýzou s využitím programu MicroCal Origin 8.0 Professional (OriginLab, 

Corporation, Northampton, USA) s automatickou inicializáciou parametrov. Program bol použitý aj pre 

výpočet párového /-testu vybraných fyzikálno-chemických vlastností normálneho a zostarnutého“ 

biouhlia.

3.5 PRÍPRAVA PÔDNYCH ADITÍV NA BÁZE BIOUHLIA Z 

ČISTIARENSKYCH KALOV
Celková koncentrácia 16-tich PAU (podľa US-EPA) vo vstupnom materiály aj vo vzorkách 

biouhlia sa stanovila po extrakcii toluénom modifikovanou analytickou metódou podľa HILBER a kol. 

(2012). Pre kvantifikáciu PAU sa využila HPLC spojená s FLP a DAD detektormi. Stanovil sa celkový 

obsah C, H a N vo vzorkách ako aj obsah ťažkých kovov (Cd, Cr, Cu, Ni, P, Pb a Zn) po celkovej 

mineralizácii s HNO^ a H20 2 (ENDERS a LEHMANN, 2012) pomocou ICP-MS. Celkový obsah P 

v mineralizátoch sa stanovil kolorimetricky - UV-V1S mikroplatničkovou metódou s využitím 

malachitovej zelenej. Mobilné frakcie Cd, Cr, Cu, Ni, P, Pb a Zn v kaloch ako aj v biouhlí boli stanovené 

podľa DTPA extrakčného protokolu (LINDSAY a NORVELL, 1978) s využitím ICP-MS analýzy.

Kultivačné experimenty

Potenciálne využitie biouhlia ako pôdneho aditíva s obsahom P sa testovalo v kultivačných 

experimentoch. Ako model pôdy sa využili P-deficientné zmesi pôd kambizem (KM) arendzina (RA), 

získané z lokality Arnoldstein, Rakúsko (z.š. 46°33'09.05"; z.d. 13°41*21.5") s uvedenou štruktúrou pôdy: 

podiel ílu: 19%, kal/bahno: 24%, piesok: 57%. Do pôdy sa zapracovalo 1% a 5% (m/m) AK, PAK, 

AKBC a PAKBC. Ako kontrola sa použila pôda bez prídavku a pôda s prídavkom hnojiva (42% P20 5). 

Vzorky pôdy sa inkubovali v skleníkoch 14 dní pri teplote 19 ± 2°C a obsahu vody 65%. Po krátkej 

inkubácii sa vzorky pôdy charakterizovali (aktívne pH, elektrická konduktivita, celkový a DTPA- 

extrahovateľný obsah Cd, Cu, Pb, Zn a celková a dostupná forma P). Na stanovenie uvoľniteľnej formy P 

sa použila CAL-extrakcia (Calcium-Acetate-Lactate). Na stanovenie ťažkých kovov v pôdnych 

extraktoch sa využila ICP-MS a FAAS. Stanovenie P v pôdnych extraktoch sa realizovalo kolorimetricky 

použitím UV-VIS mikroplatničkovej metódy s malachitovou zelenou a tiež použitím ICP-MS. Ako 

biologický model plodín sa v nádobových experimentoch použila lucerna siata (Medicago saliva L.). 

Deionizovanou vodou a etanolom (5%) premyté presné množstvo semien lucerny sa pridalo do vzoriek 

pôdy s prídavkom AK, PAK, AKBC a PAKBC ako aj do kontrolnej vzorky pôdy a nádoby sa prikryli 

parafilmom. Po prvých troch dňoch kultivácie sa paraftlm odstránil a nádoby sa umiestnili v kultivačnej 

komore (fotoperióda deft/noc: 16h/8h, vlhkosť max. 70%, teplota 25°C) po dobu 42 dní. Na konci 

experimentu sa v rastlinnom materiály stanovil obsah P a ťažkých kovov.

8



Micháleková Richveisova 2016 autoreferát dizertačnej práce

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA

4.1 CHARAKTERIZÁCIA PRIPRAVENÉHO BIOUHLIA
Charakterizácia blouhlla (BCA), (BCB) a (BCC)

Vplyvom impregnácie došlo k zmene povrchových štruktúr biouhlia (porušenie stien pórov 

a vrstiev, zmena špecifického povrchu (SA), väzba Fe na povrchu biouhlia) a silná protonácia väzbových 

miest H* iónmi spôsobila pokles pH vo všetkých troch prípadoch Fe-impregnovaného biouhlia (IBC A, 

IBC B a IBC C). Priama/kyslá hydrolýza Fe(N03)3 a následný príjem voľných N 03 aniónov biouhlím 

odráža jeho zlepšené vlastnosti v prípade aniónovej výmennej kapacity (AEC) v porovnaní 

s nemodifikovaným biouhlím. Tento fakt je zrejmý aj zo skutočnosti, že v prípade všetkých troch Fe- 

impregnovaných vzoriek sa zvýšil obsah N. Pokles SA v prípade impregnovaného biouhlia naznačuje, že 

v priebehu impregnácie Fe zaplnilo póry prítomné na povrchu biouhlia. Podobné výsledky po procese 

impregnácie hydrolýzou zaznamenali aj HU akol. (2015). V prípade všetkých troch modifikovaných 

vzoriek biouhlia došlo k uvoľneniu P043' čo predpokladáme, že dochádza k nahradeniu slabo viazaných 

P043' aniónov NOý aniónmi na povrchu biouhlia počas procesu hydrolýzy (Fe-impregnácie). Túto 

hypotézu potvrdilo porovnanie celkového obsahu P, ktoré indikuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu 

P v Fe-impregnovaných vzorkách biouhlia. Podobné výsledky pre anióny P043' a N 03" boli publikované 

v práci WANG akol. (2015). SEM/EDX analýzou sme potvrdili väzbu Fe na povrch biouhlia a FT-IR 

analýzou sme pozorovali vznik intenzívneho absorpčného pásu v spektre práve po modifikácii vzoriek 

v oblasti vlnovej dĺžky 1579 cm"1. Túto oblasť absorpčných pásov možno priradiť asymetrickým 

a symetrickým vibráciám C=0, C-C a C-N skupín.

V prípade vzoriek BCB a BCC, ktoré sa použili aj v experimentoch zameraných na vplyv 

starnutia na sorpčné vlastnosti biouhlia, sa pozorovalo zvýšenie hodnoty SA v oboch prípadoch 

zostarnutého biouhlia A-BCB a A-BCC. Aj v prípade CEC sme zistili hodnoty vyššie ako v pôvodnom 

biouhlí (Tab. 3). Oba parametre (CEC aj SA) sú dôležité pre posúdenie sorpčných vlastností biouhlia pre 

katióny ťažkých kovov. LEHRSCH (1998) vo svojej práci poukazuje na výrazný vplyv cyklu 

zmrazovania a rozmrazovania na vlastnosti pôdy -  predovšetkým na rozrušenie alebo vznik nových 

agregátov. V tejto súvislosti treba poznamenať, že mechanizmus tohto procesu ostáva zatiaľ v prípade 

biouhlia ako potenciálneho pôdneho prídavku nejasný.

Tab. 3. Fyzikálno-chemické vlastnosti vzoriek biouhlia pred (BCB a BCC) a po simulácii starnutia (A- 

BCB a A-BCC).

BCB BCC A-BCB A-BCC

CEC (mmol/lOOmL) 12,9 i  0,12 9,38 ±0,15 13,9 ±0,08 10,0 ±0,05

SA (mVg) 31,5 i  0,27 27,2 ± 0,3 33,1 ±0,12 28,2 ±0,09

Charakterizácia biouhlia pšenice letnej (SBC)

Porovnaním fyzikálno-chemických charakteristík vzorky SBC s inými prácami využívajúcimi 

pšenicu letnú pri produkcii biouhlia sme zistili, že rozdiely v elementárnom zložení vzoriek biouhlia 

produkovaného z pšenice letnej sú spôsobené predovšetkým vstupným materiálom a podmienkami
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pyrolýzy ako teplota a doba zdržania. Ak by sme porovnali špecifický povrch vzorky SBC (66,79 m2/g) 

produkovanej pri teplote 525°C so vzorkami biouhlia BCA (16,20 m2/g), BCB (23,27 m2/g) a BCC 

(26,42 m2/g) produkovaného pri teplote pyrolýzy 500°C (SA všetkých vzoriek bol stanovený identickou 

metódou), hodnota špecifického povrchu vzoriek BCA, BCB a BCC je nižšia. Tieto zistenia sú v súlade s 

faktom, že nie len vstupný materiál ale aj teplota pyrolýzy významne ovplyvňuje špecifický povrch 

biouhlia (GAI a koľ, 2014). CHEN aCHEN (2009) popisujú, že zvýšená hodnota SA pri vyššej teplote 

pyrolýzy môže byť spôsobená rozkladom alifatických alkylových a esterových skupín ako aj vystavenie 

aromatického jadra lignínu vysokej teplote. Pyrolýza biomasy ovplyvňuje taktiež objem pórov, čo má za 

následok zmenu veľkosti špecifického povrchu. Hodnota CEC biouhlia SBC produkovaného pri teplote 

pyrolýzy 525°C bola 99,7 mmol/kg. GAI a koľ (2014) popisujú v práci vplyv teploty pyrolýzy na CEC, 

pričom biouhlie produkované pri teplote 400°C a 500°C malo vyššie hodnoty CEC ako biouhlie 

produkované pri teplote 600°C a 700°C. Rovnako LEHMANN a koľ (2011) uvádzajú, že vyššia teplota 

pyrolýzy spôsobuje pokles CEC, obzvlášť hustoty náboja, následkom vzniku väčšieho špecifického 

povrchu (pri teplotách až do 600°C) a straty prchavých látok, ktoré môžu obsahovať podstatnú časť 

záporného náboja (organické kyseliny).

Charakterizácia biouhlia z aktivovaného kalu

Z dôvodu možnej použiteľnosti pyrolýznych produktov ako pôdnych aditív sa stanovila celková 

koncentrácia 16-tich PAU (podľa US-EPA) v biouhlí, aby sa tak predišlo k ich opätovnému uvoľneniu do 

prostredia. Proces pyrolyzy spôsobil výrazný pokles v obsahu PAU (v prípade AKBC 9,5-10,9 násobne 

a v prípade PAKBC 10,1-11,8 násobne). Oba typy biouhlia boli pod limitom EBC (European Biochar 

Certificate, 2012), ktorý je < 6 mg/kg. Porovnanie obsahu Cd, Cr, Cu, Ni a Zn extrahovateľných s DTPA 

zo vstupného materiálu a výsledného produktu poukazuje na zníženú dostupnosť týchto kovov, čo môže 

byť spôsobené vznikom nových ligandov obsahujúcich dusík, vznik organo-kovových komplexov alebo 

vznik precipitátov fosforu. Koncentrácia fosforu v biouhlí rapídne vzrástla a to až o 64% v prípade AKBC 

a o 75% v prípade PAKBC biouhlia v dôsledku straty C a O počas procesu pyrolýzy vstupného 

materiálu. Stanovenie fosforu CAL-extrakciou (Calcium-Acetate-Lactate) preukázalo pokles 

extrahovateľných foriem P z kalu a pyrolýznych produktov, čo poukazuje na možnosť ich využitia pri 

znižovaní straty fosforu v pôdnej matrici. Pyrolýza čistiareň sky c h kalov prispieva k rôznorodosti 

povrchových vlastností a k vzniku funkčných skupín na povrchu biouhlia čo potvrdzuje aj FT1R analýza. 

Pásy súvisiace s vibráciou alifatického uhlíka CH2 (2850-2930 cm'1) vymizli v prípade oboch 

pyrolýznych produktov v dôsledku dekompozície uhľovodíkov na CH4, C02 a menšie aromatické 

štruktúry. Takisto sa pozoroval posun typických pásov v oblasti 1650-1665 cm'1 zodpovedajúcich 

valenčným vibráciám amidových štruktúr k nižším vlnočtom (1609-1605 cm'1). LU a koľ (2013) opisujú 

tieto posuny ako odozvu na reakciu ťažkých kovov s amidovou skupinou za vzniku komplexov počas 

procesu pyrolýzy. Široké pásy (1045 cm"1) odrážajú deformačné vibrácie C-H. Zmeny v pásoch v oblasti 

800-600 cm'1 možno pripísať vzniku nových aromatických a hetero-aromatických štruktúr, čo potvrdzuje 

aj De La ROSA a koľ (2014) vo svojej štúdii.

4.2 SORPCIA P O /  IÓNOV BIOUHLÍM
Z priebehu kinetiky sorpcie P043' aniónov sme zistili, že v prípade nemodifikovaného biouhlia 

ako aj jeho modifikovaných foriem ide o dvojfázový proces (Obr. 3). V prvej fáze možno hovoriť
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o rýchlej sorpcii počas prvých dvoch hodín zatiaľ čo v druhej fáze prebieha proces sorpcie pomalšie až do 

dosiahnutia sorpčnej rovnováhy po 24 h. Prvý krok môžeme pripísať rýchlemu obsadeniu ľahko 

dostupných väzbových miest (s vyššou afinitou) na povrchu biouhlia P043 aniónmi. Zvyšné miesta 

s nižšou afinitou sú obsadzované pomalšie a tento krok môže súvisieť so vznikom komplexov na 

vnútornej vrstve alebo pomalou difúziou do pórov biouhlia. Porovnaním koeficientov determinácie R2 

sme zistili, že model kinetiky pseudo-«-tého poriadku je najvhodnejší pre opis sorpčnej kinetiky P041_ 

iónov nemodifikovaným aj Fe-impregnovaným biouhlím.

Obr. 3: Kinetika sorpcie P043' aniónov biouhlím BCA. BCB a BCC (A) a impregnovaným biouhlím 
IBC A, IBC B a IBC C (B). Podmienky: sorbent 33,3 g/L; c0 P043 = 6 1,3 mg/L; pH 8,6 ± 0.1

Na analýzu rovnováhy sorpcie P043' iónov nemodifikovaným a Fe-impregnovaným biouhlím 

sme využili Langmuirov, Freundlichov a Dubinin-Kaganer-Radushkevichov (DKR) (Tab. 2) model 

adsorpčnej izotermy. Z porovnania koeficientov determinácie Ŕ2 (Tab. 4) je zrejmé, že sorpcia aniónov 

P043' biouhlím BCA a BCB je lepšie opísateľná DKR modelom v porovnaní s Langmuirovým 

a Freundlichovým adsorpčným modelom. V prípade vzoriek BCC, IBC A, IBC B a IBC C je vhodnejší 

Langmuirov a Freundlichov adsorpčný model. Z výsledkov je zrejmé, že Fe-impregnácia výrazne zlepšila 

sorpčnú kapacitu biouhlia pre anióny P041_ oproti nemodifikovanému biouhliu. Maximálna sorpčná 

kapacita Qmax (vypočítaná z Langmuirovj izotermy) pre nemodifikované biouhlie klesá v poradí BCC > 

BCB > BCA a v prípade Fe-impregnovaných sorbentov klesá v poradí IBC C > IBC B > IBC A (Tab. 4). 

HU a kol. (2015) zistili, že Fe-impregnované biouhlie účinne sorbuje anióny As(V) z vodného prostredia, 

pričom sorpčná kapacita Qmax bola 2,16 mg/g. Autori predpokladajú, že chemisorpcia je dominantný 

mechanizmus podieľajúci sa na sorpcii As aniónov Fe-impregnovaným biouhlím. Okrem iného pripisujú 

pri sorpcii As z vodného prostredia dôležitú úlohu aj funkčným skupinám obsahujúcim kyslík, ktorých 

koncentrácia po Fe-impregnácii vzrástla. Keďže štruktúra aniónu As043'je  porovnateľná s PO^', môžeme 

aj v našom prípade očakávať podobné sorpčné mechanizmy. Na základe týchto zistení predpokladáme, že 

vznik nových väzbových miest súvisiacich so vznikom Fe2Oi častíc spolu so saturáciou ľahko 

uvoľniteľnými iónmi N (V  hrá kľúčovú úlohu v prípade zlepšenia sorpčnej kapacity Fe-impregnovaného 

biouhlia. Túto hypotézu potvrdzuje taktiež elementárna analýza celkového obsahu N v impregnovaných 

vzorkách biouhlia. Najvyššia koncentrácia N a teda aj najvýznamnejší vplyv NOf na sorpciu P043 sme 

zistili v prípade impregnovanej vzorky biouhlia IBC C, čo sa potvrdilo aj získanou hodnotou Qmax (3,201
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mg/g) pre vzorku IBC C, ktorá bola najvyššia v prípade impregnovaných vzoriek. V prípade Fe- 

impregnovaných vzoriek biouhlia môžeme iónovú výmenu NOT a P043 teda považovať za hlavný 

chemisorpčný mechanizmus.

Tab. 4. Rovnovážne parametre Langmuirovej (L), Freundlichovej (F) a DKR izotermy (± SD) pre sorpciu 
P043' iónov biouhlím BCA, BCB BCC, IBC A, IBC B a IBC C získané nelineárnou regresnou analýzou.

Sorbent Model ft-~
|mg/g|

b
|I /m g |

K
HVgl

l/n f t .
|mg/g|

P
|mol2/J| Ŕ1

L 0,036±0,001 0,984±0,021 - - - - 0,984

BCA
F _ . 0.008*0,001 0.649*0.014 _ _ 0,955

DKR - - - - 0,021*0.001 3,621 *10“* 0,988

L 0,132±0,007 0.013*0.001 - . - - 0.968
BC B F - - 0.007*0,001 0.514*0.015 - - 0,905

DKR - - - - 0.094*0.005 2.616*10“' 0,991
1. 0,269*0,008 0,016*0.001 - - - - 0,984

BCC F . - 0,019*0.002 0.456*0.014 - - 0,951
DKR - - - . 0,166*0,001 1.434*10'’ 0.731

1. 1.988*0,142 0.033*0,015 - - - - 0,97 i
IBC A F - - 0.244*0.011 0.393*0.014 - - 0.994

DKR . - . - 1.460*0.012 9,987*1 O'6 0,886
1. 2,754*0,085 0,017*0.001 - - - - 0.953

IBC B F - - 0.193*0,008 0.473*0.007 - - 0.995
DKR . - . - 1.624*0,097 1.636*10'’ 0,828

1. 3,201*0,187 0.211*0,004 - - - - 0,995
IBC C F - - 1.510*0,112 0.159*0.076 - - 0,970

DKR - - - - 2,989*0,147 5.123* 10"" 0,604

Fosfor existuje vo vodnom prostredí v rôznych špeciačných formách (Obr. 4) v závislosti od hodnoty 

pKa. Pomocou in silico špeciačnej analýzy sme zistili, že pri pH 4,5 - 5,5 sa P vyskytuje najviac vo forme 

H2P(V (>95%). Pri vyššom pH stúpa koncentrácia HP042‘. Sorpčné experimenty ukazujú, že proces 

sorpcie fosforečnanov použitými typmi biouhlia závisí na počiatočnej hodnote pH (Obr. 4).

PHo

Obr. 4. Vplyv počiatočného pH na sorpciu P (150 mg/L P043’) biouhlím BCA, BCB, BCC, IBC A, IBC B 
a IBC C (33,3 g/L) z jednozložkového systému a špeciácia fosforu v reakčnom roztoku vypočítaná 
pomocou špeciačneho programu Visual MINTEQ ver. 3.0 s počiatočnými podmienkami: 150 mg/L P04 ' 
vo forme KH2P04, T = 24°C, pC02 = 38,5 Pa.
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Sorpčná kapacita vzoriek IBC A, IBC B a IBC C vzrastá so stúpajúcou počiatočnou hodnotou pH 

v rozmedzí pH 3 - 5 a postupne klesá v rozmedzí pH 6 - 8. Tieto zistenia sú v súlade s predpokladaným 

sorpčným mechanizmom a stanovením optimálneho pH pri sorpcii v oblasti, pri ktorom takmer všetok 

fosfor existuje vo forme H2P04\  Získané výsledky ponúkajú nový pohľad na štúdium sorpčných 

interakcií medzi biouhlím a fosforečnanmi založený na reakčnom pH. YAO akol. (2011) popisujú 

podobné mechanizmy a vplyv pH na sorpciu PtV  biouhlím z anaeróbne vyhnitých repných výliskov. 

Autori poukazujú na zvýšenie sorpcie fosforečnanov biouhlím v rozmedzí pH 2 - 4,1, pričom optimálne 

pH na sorpciu fosforečnanov je pH 5,2.

4.3 SORPCIA Co2+ A Cd2+ IÓNOV BIOUHLÍM
Sorpcia Co2+ a Cd2* iónov z jednozloikového systému

V tomto prípade sme s cieľom získať presné údaje charakterizujúce sorpčný proces Cd2- aCo2 

iónov z jednozložkového systému biouhlím z pšenice letnej (SBC) využili citlivú a presnú 

rádioanalytickú metódu so značenými rádionuklidmi l09Cd a ^Co. V rovnovážnych experimentoch sme 

pre opis sorpčného procesu (Obr. 5) použili model adsorpčnej izotermy podľa Langmuira a Freundlicha 

(Tab. 2). Parametre izotermy získané nelineárnou regresnou analýzou sú uvedené v Tab. 5.

Obr. 5. Adsorpčná izoterma sorpcie Cd2 aCo2' iónov biouhlím z pšenice letnej (2.5 g/L, s.h.) 
z jednozložkového systému vo vyjadrení podľa Langmuira a Freundlicha s experimentálnymi bodmi. 
Experimentálne podmienky: c0 = 100-4000 pmol/L CdCl2 alebo CoCl2, pH 6,0, 4h, 22°C. Chybové 
úsečky predstavujú štandardnú odchýlku priemeru (±SD, n = 2)

Hodnoty koeficientu determinácie (R2) získané z Langmuirovho modelu boli vyššie v porovnaní 

s koeficientmi determinácie, ktoré sme získali z Freundlichovho modelu, čo naznačuje vhodnosť použitia 

Langmuirovej adsorpčnej izotermy na opis a interpretáciu sorpčného procesu.

Tab. 5. Rovnovážne parametre Langmuirovej a Freundlichovej izotermy (±SD) pre sorpciu Cd2' a Co2 
iónov biouhlím z pšenice letnej (SBC) získané použitím nelineárnej regresnej analýzy.

Langmuir ťreundlich

Metnl G—
(umol/g)

b
(dmV|imol)

Ä2
K

(dnT/g)
l//i R1

ô ? 89.7 ± 1.8 0,019 ±0.003 0.990 23,6 ± 7.9 0,26 ± 0,05 0,949

Cd2, 193 ± 10 0.006 ±0,001 0.977 25.4 ± 10.4 0.16 ±0.06 0.802
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Maximálna sorpčná kapacita Qmaľ použitého biouhlia pre Co2 ióny pri pH 6,0 získana z Langmuirovej 

izotermy bola 89,7 ± 1,8 pmol/g a pre Cd2 ióny 193 ± 10 pmol/g. Konštanta afinity b zodpovedá 

počiatočnému gradientu, čo naznačuie afinitu biouhlia pri nízkych koncentráciách k daným iónom kovov. 

Vyšší počiatočný gradient zodpovedá vyššej hodnote konštanty afinity. Z Obr. 5 je zrejmé, že izoterma 

sorpcie kobaltu je strmšia pri nižších rovnovážnych koncentráciách ako je tomu v prípade sorpcie kadmia. 

V prípade konštanty afinity bola zaznamenaná vyššia hodnota pri sorpcii Co2 iónov (0,019 ± 0,003 

L/pmol) v porovnaní s hodnotou pri sorpcii Cd2 (0,006 ± 1.8 L/pmol). Z toho môžeme usúdiť, že 

biouhlie SBC vykazuje vyššiu afinitu voči kobaltu hoci väzbová kapacita v jednozložkovom systéme bola 

vyššia pre kadmium. Tieto výsledky potvrdzuje aj hodnota Qmiu pre Cd2 ióny (Tab. 5).

Sorpcia Co2' a Cď iónov z dvojziolkového systému

Z pohľadu heterogenity životného prostredia je veľmi dôležité vedieť, ako v komplexnom 

systéme na seba vplývajú jednotlivé zložky. To je aj prípad toxických kovov, ktoré sa často 

v kontaminovanom prostredí vyskytujú súčasne. Na sorpciu ionov kovov v dvojzložkovom alebo 

multikomponentovom systéme vplývajú vzájomné interakcie iónov kovov alebo ich kompetícia 

o väzbové miesta na sorbente. Aj z toho dôvodu sme študovali vzájomné interakcie Cd a Co pri ich 

sorpcii biouhlím SBC z dvojzložkoveho systému Co-Cd značeného rádionuklidmi l<wCd a wlCo. V našom 

prípade je na opis sorpcie Cd2 a Co2 iónov z jednozložkového systému vhodnejší Langmuirov model 

(viď vyššie). Z tohto dôvodu sme experimentálne dáta z binárneho systému vyhodnotili použitím 

rozšíreného Langmuirovho modelu sorpčnej izotermy (3, 4). Využitím nelineárnej regresnej analýzy sme 

získali 3D sorpčné povrchy (Obr. 6), kde na osi A' a Z sú vynesené rovnovážne koncentrácie CťqCda Ceq(n 

oproti sorbovanému množstvu Qťq Co a Cd na osi Z. Vysoké hodnoty koeficientu determinácie R2 (0,883 

pre Co2 a 0,975 pre Cd2 ) indikujú, že rozšírený Langmuirov model dobre opisuje experimentálne dáta 

z binárneho systému Cd-Co (Tab. 6).

Obr. 6. 3D sorpčné povrchy dvojzložkového Cd-Co systému: (A) sorpcia Cd (pmol/g); (B) sorpcia Co 
(pmol/g). Predikcia povrchov pomocou rozšíreného Langmuirovho modelu (15, 16).

Z priebehu sorpčného povrchu je zrejmé, že sorpcia Co2 iónov je silno ovplyvnená 

prítomnosťou Cd iónov v systéme (Obr. 6B) a počas sorpčného procesu sa vyskytujú vzájomné interakcie 

a kompetitívny vplyv medzi iónmi. Tieto interakcie možno vysvetliť rôznou afinitou Cd a Co iónov 

k väzbovým miestam na povrchu biouhlia. Výrazné zmeny medzi hodnotami konštanty afinity bCd a bc„ 

(Tab. 6) v dvojzložkovom Cd-Co systéme potvrdzujú vyššiu afinitu SBC k Cd iónom.
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Tab. 6. Rovnovážne parametre pre sorpciu Cd2, a Co2+ iónov biouhlím z pšenice letnej (SBC) 
z dvojzložkového systému Co-Cd vypočítané z rozšíreného Langmuirovho modelu nelineárnou regresnou 
analýzou._____________________________________________________________________________

Model &«,(Mmol/g] N*
llVumoll

Ac.
[LVumoll

& C d ) =
bťdQmixľdC'í'CJ

189± 7 0,0055 ± 0,0008 0,0012 ± 0,0003 0,975
1 + bCáCtllCd + hcfitjot

Q(Co) = bioQ—xCo^mTo
96 ± 7 0,019 i ±0,0076 0,0073 ± 0,0029 0,902

1 + bCaCri/Co + i>CJL.ri(ľd

Podobne aj PARK a kol. (2016) pri štúdiu sorpcie Cr, Zn, Cd, Cu a Pb z multikomponentového systému 

biouhlím pripraveným pyrolýzou sezamovej slamy zistili, že hodnoty konštanty afinity b získané 

z Langmuirovej adsorpčnej izotermy klesali v poradí: bCr > bz„ > bCj  > bCu > bPh. CAPORALE a kol. 

(2014) zistili, že sorpčné miesta biouhlia boli v multikomponentovom systéme viac obsadzované Pb a Cr 

a v menšej miere Cu. Tieto zistenia sú teda v súlade s hypotézou, že rôzna afinita iónov 

v multikomponentovom systéme môže byť pripísaná rôznym iónovým vlastnostiam Cd2* a Co2+ iónov 

a fýzikálno-chemickým vlastnostiam použitého SBC.

Vplyv pH na sorpciu Cd2' a Co2+ iónov

Použitím špeciačného programu Visual MINTEQ sme zistili, že kobalt sa nachádza v roztoku pri 

počiatočnej koncentrácii CoCI2 1000 pmol/L a v rozmedzí pH 2,0 -  8,0 takmer výlučne vo forme Co2+ 

iónov (99,9%). V rozmedzí pH 8 ,5 -1 2  sú prítomné aj ďalšie iónové formy CoOH*, Co(OH)2, Co(OH)3' 

a Co(OH)44+ pričom pri pH > 8,5 dochádza k precipitácii. Kadmium v rozmedzí pH 2,0 -  7,5 bude 

v roztoku prítomné vo forme katiónu Cd2+ (88%) a CdCI* (10%). Ostatné iónové formy ako napríklad 

CdOH+, Cd2OH3\  Cd(OH)3' aCd(OH)42’ sú prítomné v rozmedzí pH 8,0 -  12,0, pričom pri pH > 9,0 

dochádza k precipitácii Cd. Porovnaním špeciačnej analýzy kadmia a kobaltu s našimi získanými 

sorpčnými dátami sme zistili, že pri pH 8,0 dochádza k signifikantne vyššiemu odstráneniu Cd a Co 

z roztoku, čo súvisí s precipitáciou (buď priamo na povrchu biouhlia alebo v roztoku) v dôsledku 

vzrastania pH roztoku po sorpcii a vyššieho pH v póroch biouhlia. Navyše pri sorpcii kadmia je potrebné 

brať do úvahy vyšší podiel monovalentného katiónu CdCľ (10%). Po sorpčných experimentoch sme 

pozorovali narastajúce hodnoty pH, z počiatočných hodnôt 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 a 8,0 na hodnoty pH 2,2; 

5,0; 6,7; 7,3; 7,6 a 9,0, čo je pravdepodobne dôsledkom prítomnosti alkalických zložiek prítomných 

vbiouhlí, produkovanom pri vyššej teplote pyrolýzy. UCHIMIYA (2014) vo svojej práci potvrdil, že 

sorpcia Cd2+ iónov biouhlím vzrastá v závislosti od hodnoty pH a že CdOH* a iné špeciačné formy 

kadmia sú práve tým i,neaktívnymi“ Cd2' druhmi, ktoré sa zapájajú do povrchovej interakcie s biouhlím. 

Podobne aj KOLODYŇSKA a kol. (2012) dosiahli maximálnu sorpčnú účinnosť pri pH 5,0 pre Cu2* 

a Zn2* a pri pH 6,0 pre Cd2t a Pb2+. Preto na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že (I) 

väzba iónov kovov Cd a Co na biouhlie úzko súvisí s protonáciou väzbových miest na povrchu biouhlia, 

čo vedie ku kompetícii medzi H* a H30* iónov aCd2+ aCo2' iónov o obsadenie aktívnych miest na 

povrchu biouhlia; (2) odstránenie Cd a Co iónov z prostredia súvisí s ich špeciáciou v roztoku a (3) treba 

brať do úvahy podiel precipitácie kadmia a kobaltu v roztoku.

Mechanizmus sorpcie Cd2* a Co2* iónov

SEM/EDX analýzu sme uskutočnili za účelom štúdia morfológie povrchov biouhlia SBC pred 

apo sorpcii Cd2' aCo2+ iónov. Mikrosnímky naznačujú, že SBC má nepravidelný amorfný povrch

15



Micháleková Richveisová 20 J 6 autoreferát dizertačnej práce

s párovou štruktúrou, poukazujúc na prítomnosť zvyškov morfológie vstupného materiálu - slamy. LIU 

a kol. (2010) opisujú tento fakt ako výsledok kondenzácie afúzneho procesu lignínu a iných 

nízkomolekulových zlúčenín a anorganických látok. Po sorpcii Cd2+ a Co2* iónov sme nepozorovali 

žiadne morfologické zmeny na povrchu biouhlia. EDX mikroanalýza Cd aCo po sorpcii odhalila 

priestorové rozloženie kadmia a kobaltu na povrchu biouhlia a je zrejmé, že oba kovy efektívne zaplnili 

špecifické oblasti na vonkajšom povrchu biouhlia. Navyše predpokladáme, že kobalt a kadmium sú po 

obsadení väzbových miest na vonkajšej vrstve povrchu biouhlia adsorbované v sieti pórov a prasklín, čím 

vzniká komplexná vnútorná štruktúra biouhlia. FTIR analýzu v blízkej oblasti IČ (4000-400 cm'1) sme 

uskutočnili za účelom identifikácie hlavných funkčných skupín nachádzajúcich sa na povrchu biouhlia, 

ktoré môžu participovať na sorpcii Cd2* a Co2' iónov (Tab. 7).

Tab. 7. Funkčné skupiny na povrchu biouhlia identifikované FTIR analýzou, 

vlnočet (cm'1) vibračný typ

1740- 1700 

1654 

1476

1200-  1000 

849

C =0 valenčné vibrácie karboxylových skupín, aldehydov, ketónov, esterov 

C=C vibrácie aromatických kruhov lignínu

C=C vibrácie, -C-H2 deformačné vibrácie (uhľovodíky lignínu) alebo uhličitanov (COi2-) 

C-O valenčné vibrácie (napr. acetyl esterov), P-O väzba fosforečnanov 

C-H deformačné vibrácie alebo C-O mimo rovinné deformácie z uhličitanov (CO^J )

Porovnaním FTIR analýzy SBC pred a po sorpcii Cd2+ a Co2" iónov sme pozorovali posun pásov 

karboxylových a karbonylových skupín u oboch kovov, čo potvrdzuje dôležitosť týchto funkčných skupín 

pri väzbe iónov kovov na povrch biouhlia. Hoci karboxylové a karbonylové skupiny prispievajú 

k negatívnemu náboju na povrchu, čo je nevyhnutné pre zadržiavanie katiónov, relatívne nízka hodnota 

CEC (99,7 pmol/g) naznačuje, že za hlavný sorpčný mechanizmus nemožno považovať iónovú výmenu. 

Môže dochádzať k precipitácii medzi Cd a Co a aniónmi ako C 032' alebo P042', ktoré sa uvoľňujú 

z minerálov nachádzajúcich sa v biouhlí, čo je v súlade s výskytom C 032' a P-0 fosforečnanov pri FTIR 

analýze SBC ako aj s výsledkami v práci ZHANG a kol. (2015). Na základe nami získaných výsledkov 

a poznatkov z dostupnej literatúry môžeme konštatovať, že hlavný sorpčný mechanizmus pri sorpcii Cd2' 

a Co2+ iónov súvisí s nabitými a nenabitými funkčnými skupinami na povrchu biouhlia. Avšak je dôležité 

spomenúť okrem funkčných skupín prítomných na povrchu biouhlia aj fakt, že nami študované biouhlie 

z pšenice letnej obsahuje minerály ako sylvit (KC1), kalcit (CaC03) a apatit (minerál obsahujúci 

fosforečnan) (KLOSS a kol., 2012) a tieto minerály predstavujú ďalšie väzbové miesta.

4.4 VPLYV SIMULOVANÉHO STARNUTIA BIOUHLIA NA SORPCIU 

Cd2+ IÓNOV
Sorpčnú kapacitu biouhlia ovplyvňujú nielen vlastnosti vstupného materiálu ale aj ťyzikálno- 

chemické vplyvy, ako napríklad abiotické a biotické procesy, tzv. procesy starnutia. Biologické, chemické 

a fyzikálne starnutie sorbentu patrí medzi dôležité faktory ovplyvňujúce zmenu sorpčných vlastností 

biouhlia. Úlohu zohráva aj čas, ktorý možno nazvať aj modifikátorom biouhlia (HALE a kol., 2011), 

nakoľko vplýva na jeho povrchové vlastnosti a teda aj na samotnú sorpciu jednotlivých prvkov z 

prostredia. Navyše, reaktivitu biouhlia možno posúdiť jeho odolnosťou voči rôznym oxidačným 

a hydrolyzačným činidlám (CALVELO-PEREIRA a kol., 2011; CROSS a SOHI, 2013; NOCENTINI a
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kol., 2010). Na základe získaných poznatkov z literatúry sme preto uskutočnili experimenty založené na 

simulácii fyzikálneho starnutia (opakovanie cyklov zmrazovania a rozmrazovania vzoriek biouhlia BCB 

aBCC) a jeho vplyv na sorpčné vlastnosti. Výsledky poukazujú, že sorpčná kapacita zostarnutého 

biouhlia pre Cd2+ ióny vzrastá so stúpajúcou počiatočnou koncentráciou Cd v roztoku. Na opis 

rovnovážnej sorpcie sme použili modely Langmuirovej, Freundlichovej a DKR izotermy (Tab. 2). 

Porovnaním získaných hodnot koeficientov determinácie R2 sme zistili, že Langmuirov model adsorpčnej 

izotermy je vhodnejší pre opis sorpcie kadmia biouhlím A-BCB a A-BCC, v porovnaní s Freundlichovým 

a DKR modelom izotermy. Hodnoty získané z Langmuirovho modelu poukazujú, že vplyv cyklu 

zmrazovania a rozmrazovania spôsobuje zvýšenie sorpčnej kapacity A-BCB a A-BCC. Hodnoty QmíU boli 

vyššie o 20% v porovnaní s hodnotou Qmax biouhlia BCB a o 26% v porovnaní s hodnotou Qmax biouhlia 

BCC (Tab. 8).

Tab. 8. Porovnanie maximálnych sorpčných kapacít ( ( J ^  ± SD) vzoriek BCB, BCC, A-BCB a A-BCC 
pre Cd2* ióny. Dáta vypočítané z Langmuirovej adsorpčnej izotermy.______________________________

sorbent

BCB
BCC

nemodifikovaný 
7,8 ± 0,7 

1,99 ± 0,19

g— W s)___________________
modifikovaný/zoslarnutý 

9,43 ± 0,32
___________________ 2,51 ±0,12

Vzrastajúca sorpčná kapacita oboch vzoriek A-BCB a A-BCC môže byť spôsobená niekoľkými 

procesmi. Zmrazovanie mení vlastnosti biouhlia rôznymi mechanizmami a má priame a nepriame 

chemické/biologické dôsledky. Biouhlie obsahuje veľké množstvo mikro- a mezopórov, ktoré sa 

podieľajú na sorpčnom procese (FRIŠTÁK a kol., 2015) a práve cyklus zmrazovania a rozmrazovania 

prispieva k vzniku alebo zániku týchto štruktúr, čím dochádza k zmene porozity biouhlia. FT-IR analýza 

poukazala v prípade vzoriek BCB a BCC na prítomnosť karboxylových a hydroxylových skupín. 

Podobné výsledky zistila aj ŠTEFUŠOVÁ a kol. (2012) pri biouhlí pripravenom zo semien repky olejnej 

a pšeničnej slamy. Tieto funkčné skupiny slúžia ako protónové donory a teda deprotonované hydroxylové 

a karboxylové skupiny sa zapájajú pri koordinácii voľných Cd iónov (LU a kol., 2012).

4.5 BIOUHLIE AKO PÔDNE ADITÍVUM S OBSAHOM P
Čistiarenské kaly predstavujú vedľajší produkt vznikajúci pri čistení odpadových vôd. 

Z agronomického hľadiska je zaujímavý obsah organickej hmoty ako aj mikro- a makronutrientov 

v kaloch. Avšak ich priame využitie v poľnohospodárstve vo forme pôdneho prídavku je v mnohých 

krajinách EU považované za riziko z pohľadu možného obsahu toxických látok. Z toho dôvodu je snaha 

nájsť spôsoby ich konverzie a modifikácie s cieľom znížiť negatívne dopady ich aplikácie do 

poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť efektívnu recykláciu živín. Pyrolýza čistiarenských kalov sa javí 

ako vhodný spôsob prípravy produktov s obsahom živín, pričom termochemická konverzia môže 

signifikantne znížiť mobilitu anorganických kontaminantov a eliminovať organické a biologické 

kontaminanty. Preto sme sa aj my v experimentoch zamerali na prípravu pyrolýznych produktov z kalov 

z komunálnej a priemyselnej ČO V ako potenciálnych pôdnych prípravkov s obsahom fosforu. Z pohľadu 

jeho možnej použiteľnosti ako pôdneho aditíva s obsahom P je dôležité určenie biologickej dostupnosti 

kovov prítomných v pyrolýznych produktoch ako aj stanovenie koncentrácie PAU. Vplyv pyrolýzy na 

vlastnosti biouhlia produkovaného z čistiarenských kalov uvádzame v kap. 4.1.
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Vplyv blouhlla (AKBC a PAKBC) na extrahovateľnosť P a toxických prvkov z pôdy

Modelová podá využitá v našich experimentoch vykazovala nízky obsah extrahovateľného P 

(<10%). Po prídavku kalov a ich pyrolýznych produktov vzrástol celkový obsah fosforu v poradí PAK < 

AK < PAKBC < AKBC < hnojivo s obsahom 42% P2O5. Avšak tieto koncentrácie sa môžu uvoľniť z 

pôdy alebo byť v nej fixované za rôznych podmienok. Extrahovateľnosť fosforu (CAL-extrakciou) 

vzrástla v poradí PAKBC < AKBC < PAK < AK <  hnojivo s obsahom 42% P jO j  v dôsledku vyššieho 

obsahu ľahko uvoľniteľných foriem fosforu. Prídavok PAKBC a AKBC spôsobil 2,5 až 3 násobne vyššiu 

extrahovateľnosť P v porovnaní s pôdou bez prídavku pôdnych aditív. Predpokladáme, že počas pyrolýzy 

došlo k vzniku stabilnejších a menej dostupných foriem fosforu, ako napríklad Mg alebo Ca-minerálov 

a teda môžeme hovoriť o vzniku dlhodobého zdroja nutrientov s dlhodobým účinkom. Navyše 

krátkodobá kultivácia pôd s prídavkom a bez prídavku biouhlia poukazuje na výrazné zmeny v mobilite 

potenciálne toxických kovov v pôde. Aplikáciou 1% AK a PAK do pôdy vzrástla extrahovateľnosť týchto 

kovov: Cd (0-20%), Cr (2-3%), Cu (5-25%), Ni (0-2%), Pb (0-1%) and Zn (4-7%). Avšak v prípade 

prídavku biouhlia AKBC a PAKBC sa mobilita týchto kovov výrazne znížila. Oveľa nižšie koncentrácie 

(okrem Zn) sme získali pri 5% aplikácii AKBC a PAKBC do pôdy (Tab. 9).

Tab. 9. Vplyv 1 a 5 % prídavku AK, PAK, AKBC a PAKBC na extrakciu potenciálne toxických látok 
(PTL).

PTL c AK AKBC PAK PAKBC
1% 5% 1% 5% 1% 5% !•/• 5%

Cd 0.35*0,01 0,42*0,01 0,61*0,02 0,21*0,02 0,19*0,01 0,35*0,01 0,36*0,01 0,17*0,01 0,15*0,01
Cr 4,89*0,21 4,95*0.22 4,99*0,24 3.11*0,21 3,01*0.09 4,97*0,34 4,99*0,21 3,02*0.04 2,64*0.12
Cu 10,7*0,57 13,8*0,87 19,7*0,98 9,47*0,21 8.88*0,18 11,2*0,21 13,7*0,54 8,74*0.12 8,11*0,54
Ni 5,87*0,13 5,90*0,12 5,94*0,21 5,11*0,19 5,02*0.07 5,91*0,27 6,03*0,37 4,58*0,21 4,21*0,14
Pb 228*11,47 228*10,7 229*12,5 168*8.54 155*6,78 227*11,3 228*15,5 147*7,54 127*4,17
Zn 121*8,74 125*7,11 155*11,4 119*8.41 117*5,96 129*11,4 170*13,5 120*7,52 118*8,74

WAQAS a kol. (2014) popisujú podobný trend s prídavkom pyrolýznych produktov na báze 

čistiarenských kalov v množstve 2-10%. Najvyššiu mieru imobilizácie uvádzajú v prípade As, Pb aCu, 

zatiaľ čo v prípade Zn poukazujú na najnižšií pokles mobilnej formy (2-8%). Navyše, autori poukazujú na 

stúpajúcu mobilitu As, Cu, Cd a Zn po aplikácii samotných kalov.

Vplyv AKBC a PAKBC na biologickú dostupnosť prvkov v pôde

Pre posúdenie možnosti využitia biouhlia AKBC a PAKBC ako pôdneho aditíva s obsahom 

fosforu sme uskutočnili nádobové kultivačné experimenty s využitím Lucerny siatej (Medicago sativa 

L.). Po 6 týždňovej kultivácii s 1% prídavkom aditív sme pozorovali zvýšený výťažok biomasy (suchá 

hmotnosť) Lucerny siatej v poradí: kontrola < hnojivo s obsahom 42% P < PAKBC < PAK < AKBC 

< AK. Pri 5% prídavku bol nárast biomasy v poradí: kontrola < hnojivo s obsahom 42% P < AK < 

PAK < PAKBC < AKBC. Prídavok kalu v množstve 5% spôsobil v porovnaní s 1%-tným prídavkom 

výrazný pokles produkcie biomasy a inhibíciu klíčenia semien. Navyše ako potvrdili naše experimenty, 

vzorky aktivovaného kalu z komunálnej (AK) a priemyselnej (PAK) ČOV spôsobujú zvýšenie mobility 

potenciálne toxických látok v pôde, môžu spôsobovať kontamináciu patogénmi a tak negatívne vplývať 

na klíčenie semien. Celkový obsah fosforu v biomase sa v porovnaní s kontrolou výrazne zvýšil po 

aplikácii všetkých vzoriek do pôdy. Pri 1%-tnej aplikácii možno pozorovať účinok ľahko dostupných 

foriem fosforu vo vzorkách kalu spôsobujúci vyšší obsah fosforu v rastlinnej biomase, Účinok fosforu 

prítomného v pyrolýznych produktoch kalov sa pravdepodobne prejaví pri dlhodobejších kultivačných

18



Micháleková Richveisová 2016 autoreferát dizertačnej práce

alebo poľných experimentoch. Pri 5%-tnom prídavku kalov AK a PAK sme pozorovali v porovnaní s ich 

pyrolýznymi formami pokles bioakumulácie fosforu, oneskorené klíčenie ako aj nízky výťažok biomasy. 

Obsah potenciálne toxických látok (kovov) v biomase Lucerny siatej odráža výrazný vplyv biouhlia na 

biodostupnosť, čím sa potvrdili aj výsledky z predchádzajúcich experimentov. Zdá sa, že heterogénna 

štruktúra kalov spôsobuje vyššiu biologickú dostupnosť potenciálne toxických látok a uľahčuje ich 

následnú bioakumuláciu v pletivách M. saliva L. Tab. 10.

Tab. 10. Vplyv AK, PAK, AKBC a PAKBC na bioakumuláciu potenciálne toxických látok (PTL) 
v rastline lucerny siatej (Medicago saliva L.) po 6 týždňov kultivácie. Kladné a záporné hodnoty 
reprezentujú nárast alebo pokles koncentrácie PTL v rastline v porovnaní s kontrolnou vzorkou (rastlina 
v pôde bez prídavku).

PTL (%)
AK AKBC PAK PAKBC

1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%

Cd +4,65 +6,98 -3,78 -9,44 + 1,12 +2,98 -4,42 -10,85

Cr + 1,87 +4,89 -25,2 -35,9 +3,85 +5,41 -34,4 -42,9

Cu + 19,5 +59,8 -15,5 -17,8 + 10,1 +26,2 -189 -24,6

Ni +0,85 +1,21 -3,52 -14,7 - +0,65 -6,85 -19,4

Pb - +2,87 -24,8 -31,7 - - -26,4 -34,9

Zn +15,5 +24,9 +3,65 +8,87 + 19,7 +29,4 +6,87 +12,9

Aplikácia biouhlia AKBC a PAKBC potvrdila jeho potenciál imobilizovať katiónové formy ťažkých 

kovov. Najvyššia účinnosť imobilizácie bola zistená v prípade Pb (25-34%), Cr (25-42%) a Cu (15-25%). 

Výnimkou je Zn, ktorý v oboch prípadoch vykazuje vyššiu biodostupnosť v porovnaní s kontrolnou 

vzorkou, čo je dôsledok vysokej počiatočnej koncentrácie v biouhlí ako aj biologická dostupnosť jeho 

foriem. Stabilizačný účinok AKBC a PAKBC na dostupnosť kovov v pôde je zrejme spôsobený zmenami 

pH a prítomnosti vyššej koncentrácie -COOH a -OH skupín, zvýšením CEC a AEC a tiež zvýšením 

dostupnosti P (BEESLEY a MARMIROLI, 2011). QUILLIAM a kol. (2012) opisuje dôležitú úlohu 

zvýšenej mikrobiálnej aktivity pri procese fixácie potenciálne toxických látok a ich imobilizácii po 

aplikácii biouhlia do pôdy. Eliminácia patogénov prítomných v kaloch termochemickou konverziou môže 

predstavovať významný benefit pri aplikácii tejto technológie v prípade hygienicky závadných kalov.

5 ZÁVERY PRE PRAX
V predkladanej dizertačnej práci ponúkam komplexný pohľad na využitie materiálov na báze 

biouhlia v prípade sorpčnej separácie aniónových a katiónových kontaminantov, vplyv starnutia na 

sorpčné vlastnosti biouhlia ako aj jeho ďalšiu aplikáciu v podobe pôdneho aditíva ako zdroja nutričných 

látok pre rastliny. Závery dizertačnej práce možno zhrnúť nasledovne:

Biouhlie pripravené pomalou pyrolýzou kukuričných klasov (BCA), záhradného odpadu (BCB) a 

dubovej drevnej štiepky (BCC) vykazuje nízku účinnosť pri separácii aniónov P043 z vodných roztokov. 

Avšak modifikácia biouhlia Fe-impregnáciou výrazne zvýšila sorpciu aniónov P043'. Experimentmi sa 

zistilo, že vo všetkých troch prípadoch modifikované sorbenty vykazovali vyššiu sorpčnú kapacitu pre 

P043~ anióny (IBC A 55 násobne viac, IBC B 20 násobne viac, 1BC C 12 násobne viac) v porovnaní s ich 

nemodifikovanymi vzorkami, pričom najvyššia sorpčná kapacita Qmax pre P043’ bola zistená v prípade 

vzorky IBC C (3,201 ± 0,187 mg/g). Sorpcia P043' aniónov impregnovaným biouhlím bola ovplyvnená 

reakčným pH, kontaktným časom a počiatočnou koncentráciou P043' v roztoku. SEM/EDX analýza
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potvrdila väzbu Fe na povrchu biouhlia, pričom predpokladáme, že počas modifikácie dochádza k tvorbe 

rovnomernej vrstvy Fe2+/Fe3‘ vo forme oxidov. Uvedená modifikácia umožňuje sorpciu P043' aniónov 

elektrostatickými silami na kladne nabité funkčné skupiny na povrchu biouhlia.

V prípade sorpcie katiónov kovov sme vzali v úvahu skutočnosť, že ťažké kovy sa v reálnom 

prostredí vyskytujú súčasne s ďalšími aniónmi a katiónmi ovplyvňujúcimi sorpčný proces. Z tohto 

dôvodu bola uskutočnená sorpčná separácia Cd2+ a Co2* iónov biouhlím z pšenice letnej (SBC) nielen 

vjednozložkových ale aj binárnych systémoch. V jednozložkovom systéme bola maximálna sorpčná 

kapacita Qmca biouhlia vypočítaná z Langmuirovej izotermy signifikantne vyššia pre Cd2+ ióny (193 ± 10 

pmol/g) v porovnaní s Co2' iónmi (89 ± 1,8 pmol/g). V binárnom systéme sa pri rôznych molámych 

pomeroch [Cd] : [Co] pozoroval výrazný vplyv Cd2+ iónov na sorpciu Co2k iónov, čo indikuje vyššiu 

afinitu SBC k Cd2+ iónom. Sorpčný proces je výrazne ovplyvnený hodnotu pH roztoku a chemickou 

špeciáciou kovov. Pri nižšom pH prebiehala kompetícia o sorpčné miesta medzi H* a Cd2+ alebo Co2+ 

iónmi. Pri pH 8 bola pozorovaná maximálna sorpcia Co aCd, čo súvisí s precipitáciou. SEM/EDX 

a FTIR analýza potvrdili, že dominantné sorpčné mechanizmy Co a Cd biouhlím SBC súvisia s nabitými 

a nenabitými funkčnými skupinami povrchu biouhlia. Ďalšie možné väzbové miesta poskytuje 

prítomnosť minerálov (sylvit, kalcit, apatit) v biouhli.

Vplyv simulovaného fyzikálneho starnutia biouhlia vzoriek BCB a BCC na sorpčnú separáciu 

Cd2+ iónov poukázal na pozitívny vplyv starnutia na sorpčnú kapacitu oboch vzoriek biouhlia. Maximálna 

sorpčná kapacita zostarnutého biouhlia A-BCB bola vyššia o 20% a A-BCC o 26% v porovnaní 

s hodnotami Qmax nemodifikovaného biouhlia. Zmeny teploty viedli k zmene hodnôt CEC a špecifického 

povrchu. FT-IR analýza potvrdila zmeny v štruktúre a obsahu funkčných skupín na povrchu zostarnutého 

biouhlia. Simulácia starnutia predstavuje účinný nástroj pre posúdenie reálnych fyzikálno-chemických 

vplyvov na sorpčnú účinnosť biouhlia aplikovaného do prostredia (najmä pôdy).

Pomalou pyrolýzou pri teplote 430°C sa pripravili pyrolýzne produkty z aktivovaného kalu 

z komunálnej (AKBC) a priemyselnej čističky odpadových vôd (PAKBC). Proces pyrolýzy zvýšil obsah 

živín v biouhli a zároveň došlo k poklesu koncentrácie PAU. Extrakcia s DTPA potvrdila zníženú 

dostupnosť kovov v biouhli. Aplikácia pyrolýznych produktov do fosfor deficientnej pôdy obsahujúcej 

potenciálne toxické látky spôsobila zníženie mobility kovov a zvýšenie obsahu celkového fosforu v pôde.

Získané poznatky dizertačnej práce poukazujú na skutočnosť, že biouhlie možno aplikovať nie len 

v procese sorpčnej separácie kontaminantov (anióny aj katióny). Termochemickou konverziou 

Čistiarenských kalov je možné získať stabilný a hodnotný typ pôdneho prídavku s 2- až 3-násobným 

obsahom fosforu. Navyše, proces pyrolýzy čistiarenských kalov okrem uzavretia cyklu fosforu v prostredí 

môže výrazne znížiť mobilitu anorganických kontaminantov a eliminovať organické a biologické 

kontáminanty prítomné v kaloch.
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7 SUMMARY
Dissertation thesis offers a comprehensive look at the use of materials based on biochar in case of 

sorption separation of anionic and cationic contaminants, the impact of aging on the sorption properties of 

biochar and its further application in the form of soil additives as a source of nutrients for plants. The 

conclusions of the dissertation can be summarized as follows:

Biochar prepared by slow pyrolysis from cobs (BCA), garden waste (BCB), and oak wood chips 

(BCC) has a low efficiency in the separation of P iV ' anions from aqueous solutions. Modification of 

biochar by Fe-impregnation significantly increased uptake of PO43' anions. In all three cases of the 

modified biochar showed higher sorption capacity for P043" anions (IBC A 55 times more, IBC B 20
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times more, IBC C 12 times more) compared to the non-modified samples. The maximum sorption 

capacity Q was found in case of IBC C (3.201 ±0.187 mg/g). Sorption of P043' anions by impregnated 

biochar has been affected by the reaction pH, contact time and initial concentration of P043' in solution. 

SEM/EDX analysis confirmed the binding of Fe on the surface of biochar assuming that during the 

modification is formed a layer of Fe2+/Fe31 in the form of oxides. This modification enables sorption of 

P043 anions by electrostatic forces to the positively charged functional groups on the biochar surface. In 

case of metal cations sorption, we took into account the fact that the heavy metals are present in the real 

environment together with other cations and anions affecting the sorption process. Therefore, the sorption 

separation of Cd2t and Co2+ ions by wheat biochar (SBC) was performed in single and binary system. In 

single metal system, the maximum sorption capacity of biochar (Q ^ )  calculated from the Langmuir 

isotherm was significantly higher for Cd2+ ions (I93±l0 mmol/g) compared to the Co2+ ions (89±l.8 

mmol/g). In binary system was observed at various molar ratios of [Cd]:[Co] a significant effect of Cd2+ 

ions on Co2+ sorption, which indicates a higher affinity of SBC toward Cd2f ion. Sorption process is 

greatly influenced by the pH of the solution and metal chemical speciation. At lower pH was the 

competition for sorption sites between H± and Cd2+ or Co2‘ ions. At pH 8 was observed maximum 

sorption of Co and Cd, which is related to precipitation. SEM/EDX and FTIR analysis confirmed that the 

main mechanisms of Co and Cd sorption were related to the charged and uncharged functional groups of 

biochar and metal ion precipitation. Other possible binding sites provides the presence of minerals 

(sylvite, calcite, apatite) in biochar. Effect of simulated physical aging of biochar samples BCB and BCC 

on the sorption separation of Cd2+ ions highlighted the positive impact of aging on the sorption capacity 

of both biochar samples. The maximum sorption capacity of the aged biochar A-BCB was higher by 20% 

and A-BCC by 26% compared to the values Qmax of unmodified biochar. Changes in temperature led to a 

change in values of CEC and SA. FT-IR analysis confirmed the changes in the structure and content of 

the functional groups on the surface of the aged biochar. Ageing simulation is a powerful tool for 

assessing the real physical and chemical effects on the sorption efficiency of biochar applied to the 

environment (especially soil application). Pyrolysis products based on municipal activated sludge 

(AKBC) and industrial waste water treatment plants (PAKBC) were prepared by slow pyrolysis (430°C), 

Pyrolysis process increased nutrient content in biochar, while there was a decrease in the concentration of 

PAHs. Extraction with DTPA confirmed the reduced pollutant availability in biochar. Application of 

pyrolysis products to phosphorus deficient soils containing potentially toxic substances caused reduction 

in metal mobility and increased of total phosphorus content in the soil.

Obtained knowledge of dissertation thesis indicate that biochar can be applied not only in the 

process of sorption separation of contaminants (anions and cations). Thermochemical conversion of 

sewage sludge is possible to obtain stable and valuable type of soil additive with 2- or 3 times higher 

phosphorus content. Moreover, the pyrolysis process of sewage sludge besides the closure of phosphorus 

cycle in the environment can significantly reduce the mobility of inorganic contaminants and eliminate 

organic and biological contaminants present in the sludge.
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