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 V súčasnosti sa výskum zameriava na výrobu a vyu-
žitie kombinovaných, resp. kompozitných adsorbentov, 
ktoré znásobujú vhodné (napr. adsorpčné) vlastnosti pô-
vodných komponentov14, čím sa finálny produkt stáva 
zaujímavejším a lepšie využiteľným pre cieľovú oblasť. 
Príprava produktov s modifikovanými vlastnosťami sa 
uskutočňuje prevažne „mokrými“ chemickými postupmi 
ako sú napr. sól-gélové metódy15, povrchová impregnácia 
alebo imobilizácia biopolymérnych látok16. 

Sól-gélové metódy patria už takmer k tradičným spô-
sobom prípravy adsorbentov, ktorých výhody spočívajú 
predovšetkým v jednoduchosti prípravy a rýchlej možnosti 
získania finálnych materiálov s požadovanými vlastnosťa-
mi. Tento spôsob je aplikovateľný pri príprave vysoko 
pórovitých materiálov17, ale aj nanokompozitných 
adsorbentov18, do ktorých môžu byť počas sól-gélového 
procesu zabudované požadované funkčné skupiny v podo-
be nových adsorpčných centier. 

V odbornej literatúre sa v poslednom období upred-
nostňujú metódy povrchovej impregnácie ako spôsoby 
funkcionalizácie materiálov a prípravy kombinovaných 
adsorbentov. Vo väčšine prípadov ide o fyzikálne 
(coating), resp. chemické (grafting) zakotvenie organické-
ho substrátu na anorganický nosič. Takéto syntézy kombi-
novaných adsorbentov na báze anorganického materiálu 
(siliky) a organickej zložky (-cyklodextrínu) pomocou 
spomínaných metód aplikoval Phan19. Okrem uvedených 
spôsobov sa využívajú aj iné pokročilé techniky. Jednou 
z nich je technika tzv. molekulárnych resp. iónových od-
tlačkov (imprinting), ktorá je založená na inkorporovaní 
špecifických funkčných skupín, čím vznikajú aktívne cen-
trá pre špecifickú sorpciu polutantov20.  

V poslednom čase sa záujem o syntézu nových, níz-
konákladových adsorbentov pre úpravu vôd s využitím 
biopolymérnych látok neustále zvyšuje. Adsorbent možno 
považovať za cenovo prístupný, resp. nízkonákladový, ak 
nevyžaduje náročné spracovanie. Preto väčšinou ide 
o materiály dostupné v prírode, alebo vedľajšie produkty 
(prípadne odpadové materiály) z priemyselnej alebo po-
ľnohospodárskej činnosti21. Práve biopolyméry predstavu-
jú cenovo dostupné, na funkčné skupiny bohaté22 prírodné 
látky, ktoré môžu obohatiť zeolitový nosič vďaka svojim 
výborným adsorpčným vlastnostiam23. Okrem zvýšenej 
adsorpčnej kapacity kombinovaného adsorbenta môže byť 
výsledkom funkcionalizácie zeolitu biopolymérom aj zme-
na hydrofilnosti zeolitového povrchu, zníženie abrazívnos-
ti a celkové zlepšenie fyzikálno-mechanických vlastností 
produktu. 

Výnimočné postavenie z hľadiska adsorpcie majú 
medzi biopolymérmi predovšetkým algináty. V kombino-
vaných adsorbentoch zvyšujú účinnosť odstraňovania ka-
tiónov ťažkých kovov24,25, ako aj aniónových polutantov26 
a organických látok27 z vodných roztokov. Všestrannosť 
využitia tohto polysacharidu pri úprave vôd vychádza 
pravdepodobne z jeho chemickej štruktúry (obr. 1) 
a schopnosti formovať v prítomnosti dvojmocných 
katiónov28 vo vode nerozpustné gély.  
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Úvod 

 
Prírodné zeolity sú hydratované hlinitokremičitany, 

ktoré sa vyznačujú schopnosťou sorpcie katiónov ťažkých 
kovov z vodných roztokov. Tie sú na zeolite imobilizova-
né dvomi mechanizmami  iónovou výmenou 
a chemisorpciou1. Pri úprave vôd plnia zeolity vo svo-
jej natívnej – nemodifikovanej forme na základe vyššie 
spomínanej vlastnosti funkciu katexov, ktorá však nie je 
postačujúca pri riešení komplexnejšieho problému najmä 
s odpadovými vodami. Jeden z týchto problémov predsta-
vujú aj anorganické aniónové polutanty (napr. dusičnany 
a sírany), ktoré sa vo zvýšenej koncentrácii dostávajú do 
prírodných vôd hlavne v dôsledku intenzívnej priemysel-
nej a poľnohospodárskej činnosti. V nadmerných množ-
stvách sú tieto oxyanióny toxické nielen pre vodné ekosys-
témy, ale aj pre človeka2. Problematike úpravy znehodno-
tených vôd spomínanými aniónmi sa preto neustále venuje 
veľká pozornosť35. 

Jednou z konvenčných metód, využívaných v praxi na 
úpravu špecificky znečistených vôd, je aj adsorpcia, ktorá 
kladie dôraz na vysoký reakčný povrch rôznych materiá-
lov. Literatúra o čistení odpadových vôd adsorpčnou tech-
nológiou je veľmi rozsiahla. Medzi najvyužívanejší adsor-
bent patrí až doteraz aktívne uhlie, ktoré použil Huang6 
v roku 1984 pri sorpcii arzeničnanov. Ďalšie aplikácie 
adsorbentov boli popísané v prácach Peaka7,8, ktorý objas-
nil mechanizmus adsorpcie oxyaniónov selénu na oxidoch 
železa a hliníka. Okrem spomínaných adsorbentov sa po-
tvrdila schopnosť adsorpcie anorganických aniónov aj na 
prírodných zeolitoch modifikovaných organickým 
tenzidom911, ako aj modifikovaných íloch12,13. 
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Interakcie s dvojmocnými katiónmi (napr. Ca2+) vo 
vodných roztokoch sa využívajú pri syntéze kombinova-
ných adsorbentov vo forme alginátových granúl (peliet). 
V tejto forme pripravil kombinovaný adsorbent Park 
a spol.25, ktorý odstraňoval súčasne katióny ťažkých kovov 
(Pb2+, Mn2+, Zn2+, Cd2+ a Cu2+) a organické polutanty. 
Kombináciou polysacharidu alginátu a aktívneho uhlia 
pripravil kompozit s vyššou sorpčnou kapacitou voči zvo-
leným polutantom, než akú mali jednotlivé komponenty 
samostatne. 

Keďže konvenčné spôsoby úpravy vôd často nedosa-
hujú dostatočnú účinnosť čistenia a navyše sú finančne 
nákladné, nahrádzajú sa v poslednej dobe novými, prípad-
ne doplnkovými postupmi, ktoré sú prijateľnejšie ako tra-
dičné postupy nielen z ekonomického, ale aj z environ-
mentálneho hľadiska. Na základe bohatých ložiskových 
akumulácií prírodných zeolitov na východnom Slovensku 
a ich nízkej  ceny sa naša práca orientovala na zušlachtenie 
vlastností tohto prírodného adsorbentu. Cieľom práce bola 
preto príprava kombinovaného adsorbentu na báze prírod-
ného zeolitu (typ klinoptilolit) s využitím alginátov tak, 
aby bol účinný pri odstraňovaní oxyaniónových polutantov 
(dusičnanov a síranov) z vôd.  

 
 

Experimentálna časť 
 
Reagenty 

 
Na prípravu modelových roztokov dusičnanov a síra-

nov sme použili soli KNO3 a Na2SO4 . 10 H2O (Lachema, 
Brno, ČR) rozpustené v destilovanej vode. Pri úprave ad-
sorbentov sme použili CaCl2 a FeCl3 . 6 H2O (Lachema, 
Brno, ČR). Všetky použité chemikálie boli p.a. čistoty. 

 
Adsorbenty a ich príprava 

 
V experimentoch sme použili adsorpčný materiál na 

báze zeolitu a alginátu. Polysacharid alginát sodný 
(komerčne dostupný produkt Protanal XLRB) sme získali 
z FMC BioPolymer (Belgicko) a prírodný zeolit typu kli-
noptilolit z ložiska pri Nižnom Hrabovci (Slovensko) nám 
bol dodaný v práškovej forme (zrnitostnej frakcie pod 
0,2 mm) od jeho spracovateľa a.s. ZEOCEM Bystré. 

Spôsob prípravy adsorbentu na báze alginátu a zeolitu 
je založený na interakcii alginát-zeolitovej suspenzie 
s vápenatými katiónmi, kde po vzájomnom kontakte do-
chádza k formovaniu hydrogélových alginát-zeolitových 
peliet (globulárnych sférických častíc).  

Pri príprave vzoriek sme použili 1% vodný roztok 
alginátu sodného, ku ktorému sme dávkovali prírodný 
klinoptilolit v práškovej forme v rôznom hmotnostnom 
pomere  (alginát:zeolit – 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 a 1:5) za účelom 
zistenia vplyvu zeolitu na celkovú účinnosť kombinované-
ho adsorbenta. Intenzívnym miešaním vznikla homogénna 
alginát-zeolitová zmes, ktorú sme dávkovali cez 1 ml pipe-
tu po kvapkách do 0,1 mol l1 CaCl2. V prítomnosti katió-
nov Ca2+ sa vyzrážali alginát-zeolitové pelety v podobe 
pravidelných granúl, ktoré v roztoku dozrievali približne 
16 h tak, aby boli homogénne.  

Pre dosiahnutie vyššej adsorpčnej účinnosti sme 
Ca(II)-alginát-zeolitové pelety dodatočne dopovali s ka-
tiónmi Fe3+. Počas doby kontaktu (16 hod) došlo 
k čiastočnej substitúcii Ca2+ za Fe3+. 

V ďalšom kroku sme Ca(II)-alginát-zeolitové aj 
Fe(III)-alginát-zeolitové pelety niekoľkokrát dekantovali 
v destilovanej vode, aby sa odstránili prebytočné vápenaté, 
železité  a chloridové ióny.  

Na porovnanie účinnosti kombinovaných alginát-
zeolitových vzoriek sme pripravili pelety rovnakým spôso-
bom, ale bez obsahu zeolitu. Všetky typy pripravených 
vzoriek sa uchovávali v destilovanej vode, aby si zachovali 
pôvodné vlastnosti. 

 
Prístroje, zariadenia a analytické metódy 

 
Topografiu povrchov, a zároveň mikroštruktúru kom-

binovaných adsorbentov, sme študovali pomocou rastrova-
cieho elektrónového mikroskopu JEOL-JXA 840A. 

Analýzu vzoriek oxyaniónov vo vodných roztokoch 
sme uskutočnili na izotachoforetickom analyzátore ZKI 02 
(VILLA Labeco, s.r.o.). Separačná jednotka analyzátora je 
zložená z dávkovača s objemom 30 l a z dvoch kolón, 
predseparačnej s vnútorným priemerom 0,8 mm a z analy-
tickej kolóny s vnútorným priemerom 0,3 mm. Namerané 
údaje sme spracovali programom ITPPro 32 (KasComp,  
spol. s.r.o.). Zvolené modelové roztoky boli analyzované 
v systéme vodiaceho a zakončujúceho elektrolytu podľa 
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Obr. 1. Chemická štruktúra manurónových (M) a glukurónových (G) zvyškov kyselín viazaných v algináte  
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typu analyzovaného iónu (tab. I). Vzorky sme dávkovali 
do rozhrania týchto dvoch elektrolytov. Samotná analýza 
vychádzala z odozvy vodivostného detektora v pred-
separačnej kolóne. Koncentračné zastúpenie stanovova-
ných iónov sme určili z kalibračnej krivky. 

 
Kinetika adsorpcie 

 
Pre definovanie času potrebného na dosiahnutie rov-

nováhy v systéme sme sledovali závislosť adsorbovaného 
množstva od doby kontaktu adsorbenta s adsorbátom. Ki-
netické experimenty boli realizované tak, že do sklených 
nádobiek sme navážili 0,5 g vzorky adsorbenta 
s analytickou presnosťou a pridali 50 ml vodného roztoku 
polutantu (dusičnanov, resp. síranov) s východiskovou 
koncentráciou 356 mg l1. Takto pripravené vzorky sme 
nechali miešať na laboratórnej trepačke (frekvencia 
180 kmit min1) v časovom intervale  05 h pri teplote 
23 ± 0,2 °C. Po oddelení tuhého podielu sme koncentráciu 
aniónov v roztoku stanovili metódou kalibračnej krivky 
pomocou ITP (izotachoforézy).  

Na opísanie procesu kinetiky adsorpcie môžeme vyu-
žiť viacero modelov. Najčastejšie sú používané modely 
pseudoprvého a pseudodruhého poriadku. Model pseudo-
prvého poriadku vyjadruje Lagergrenova rovnica29, ktorá 
bola síce navrhnutá v roku 1898, avšak dodnes je používa-
ná a diskutovaná (cit.30,31) 

kde at a aR vyjadrujú množstvo adsorbátu zachyteného na 
jednotkovom množstve adsorbenta v čase t a v rovnováhe 
[mg g1] a k1 je rýchlostná konštanta adsorpcie prvého 
poriadku [h1].  

Model pseudodruhého poriadku má tvar (cit.32): 

kde k2 vyjadruje rýchlostnú konštantu adsorpcie druhého 
poriadku [g mg1 h1]. 

Adsorpcia  
 
Pri experimentálnom stanovení adsorpčnej kapacity 

sme do sklených nádobiek navážili 0,5 g vzorky kombino-
vaného adsorbenta a pridali 50 ml vodného roztoku solí 
dusičnanov resp. síranov s východiskovými koncentrácia-
mi v rozsahu 100–1700 mg l1. Tieto vzorky sme nechali 
vytrepávať po dobu ustálenia rovnováhy získanú 
z kinetických závislostí pri teplote 23 ± 0,2 °C. Po odfil-
trovaní adsorbenta sme stanovili rovnovážnu koncentráciu. 
Výsledky sme graficky spracovali pomocou adsorpčných 
izoteriem a matematicky vyhodnotili využitím  Langmui-
rovej a Freundlichovej adsorpčnej izotermy. V grafoch sú 
uvedené aritmetické priemery z dvoch paralelných meraní 
spolu s ich štandardnými odchýlkami (SD). 

Množstvo dusičnanov,  resp. síranov, naadsorbova-
ných na alginát-zeolitových peletách sme vypočítali podľa 
rovnice (3) ako rozdiel medzi východiskovou koncentrá-
ciou C0

 a koncentráciou v roztoku po kontakte 
s kombinovaným adsorbentom CR: 

kde a je adsorpčná kapacita [mg g1], V je objem roztoku 
[l] a M vyjadruje hmotnosť adsorbentu [g]. 
 
Analýza experimentálnych údajov adsorpcie  
modelmi Langmuirovej a Freundlichovej izotermy  

  
Najčastejším matematickým vyjadrením experimen-

tálnych údajov adsorpcie  pre adsorpčné systémy tuhá 
látka a roztok sú Lagmuirova a Freundlichova izoterma. 

Langmuirova adsorpčná izoterma33 vychádza z dyna-
mickej predstavy adsorpcie, pričom predpokladá vytvore-
nie monomolekulovej vrstvy adsorbátu na homogénnom 
povrchu adsorbenta a má tvar: 

kde amax a K sú Langmuirove konštanty, ktoré súvisia 
s maximálnou adsorpčnou kapacitou a energiou adsorpcie. 

Tabuľka I  
Zloženie vodiaceho a zakončujúceho elektrolytu v závislosti od typu analyzovaného iónu 

Vodiaci elektrolyt Zakončujúci elektrolyt Typ analyzovaných iónov 

8 mmol l1 HCl + 
3 mmol l1  BTPa + 
-alanín + 0,2 % m-HECb 

5 mmol l1 kyselina 
citrónová 

NO3
 

10 mmol l1 NO3
  + 

4mmol l1 Cd2+ + 
-alanín + 0,1 % m-HECb 

10 mmol l1 vínan 
sodno-draselný 

SO4
2 

a Bis-tris-propán, b metylhydroxyetylcelulóza 
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Tieto konštanty sme vypočítali z linearizovaného tvaru 
Langmuirovej izotermy: 

Freundlichova adsorpčná izoterma34 sa často používa 
v oblasti nízkych tlakov (u plynov) a nízkych koncentrácii 
(u roztokov), pričom predpokladá adsorpciu na nehomo-
génnom povrchu a má tvar:  

kde k a n sú Freundlichove konštanty, ktoré indikujú ad-
sorpčnú kapacitu adsorbenta a adsorpčnú afinitu adsorbátu. 
Tieto hodnoty konštánt sme získali z linearizovanej Freun-
dlichovej rovnice: 

  
 

Výsledky a diskusia 
 
Prírodný zeolit predstavuje na základe veľkého ad-

sorpčného povrchu vhodný materiál pre prípravu kombi-
novaného adsorbenta. Ca2+-katióny, na ktoré je klinoptilo-
lit zo slovenského ložiska bohatý, môžu tvoriť spojovacie 
činidlo medzi zeolitovou štruktúrou a alginátovými reťaz-
cami. Keďže adsorbent na báze zrnitého zeolitu 
s imobilizovaným alginátovým substrátom na externom 
povrchu nevykazoval dostatočnú účinnosť voči aniónovým 
polutantom35 pravdepodobne kvôli nízkemu počtu adsorp-
čných centier, pripravil sa nový typ kombinovaného adsor-
bentu – hydrogélové alginát-zeolitové pelety.  

Adsorpčné vlastnosti alginát-zeolitových peliet sme 
overovali pomocou jednoduchých kinetických závislostí. 
Keďže viaceré štúdie poukázali na pozitívny vplyv prítom-
nosti Fe3+ v alginátových sorbentoch, na získanie vyššej 
adsorpčnej účinnosti sme dopovali pripravené alginát-
zeolitové pelety s Fe3+-katiónmi. Podobný spôsob na zvý-
šenie účinnosti adsorbentu voči aniónovým polutantom 
zvolili autori Min a Hering26, či Peretz a Cinteza27, čím 
dosiahli zvýšenie účinnosti alginátového adsorbentu.  

Keďže alginátový hydrogél tvorí asi z 99 % voda 
(cit.36), hydrogélové pelety s vysokým obsahom vody sme 
prepočítali na bezvodý adsorbent. Iný prepočet adsorpčnej 
kapacity použili Min a Hering26, ktorí sledovali adsorpčné 
vlastnosti hydrogélových alginátových peliet voči arzenič-
nanom a kapacitu prepočítavali na obsah Fe vo vzorke 
adsorbentu. 

Aby sme overili, že prítomnosť Fe3+ v kombino-
vanom adsorbente významne ovplyvňuje adsorpciu anor-
ganických polutantov vo forme aniónov, porovnali sme 
alginát-zeolitové pelety dopované s Fe3+ katiónmi ako aj 
bez dopovania. Z obr. 2 je zrejmé, že prítomnosť Fe3+ má 
pozitívny vplyv na adsorpciu dusičnanov, keďže adsorp-

čná kapacita  adsorbentu bez Fe3+ bola asi o 50 % nižsia. 
Okrem kinetických závislostí dusičnanov sme študovali aj 
adsorpciu síranových polutantov na Fe(III)-alginát-
zeolitových peletách. Ako vidieť na obr. 3, vyššia adsorp-
čná kapacita bola dosiahnutá pri adsorpcii síranov ako 
dusičnanov, pričom v obidvoch systémoch sme dosiahli 
rovnováhu po 4 hodinách. 

Kinetiku adsorpcie dusičnanov a síranov sme charak-
terizovali pomocou konštánt modelu rýchlostnej rovnice 
pseudoprvého a pseudodruhého poriadku, ktoré sme vypo-
čítali podľa vzťahov (1) a (2). Výsledky sú uvedené 
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v tab. II. Korelačné koeficienty získané pre kinetický mo-
del pseudodruhého poriadku majú vyššie hodnoty ako 
modely pseudoprvého poriadku, čo znamená, že model 
pseudodruhého poriadku viac vyhovoval experimentálnym 
údajom získaným v tomto experimente. 

Ďalší parameter, ktorý sme sledovali pri hydrogélo-
vých alginát-zeolitových peletách, bolo množstvo zeolitu 
vo vzorke kombinovaného adsorbentu. Zistili sme, že ob-
sah zeolitu vo vzorke ovplyvňuje adsorpčnú kapacitu tých-
to kombinovaných peliet a táto závislosť je vyjadrená na 
obr. 4. Ako z obrázka vyplýva, najvýhodnejší hmotnostný 
pomer alginát:zeolit je 1:2, pričom postupným zvyšovaním 
množstva zeolitu vo vzorke účinnosť voči dusičnanom 
postupne klesala. Adsorpčná kapacita bola stanovená vo 
všetkých prípadoch v čase ustálenia rovnováhy (4 h).  

Pre posúdenie adsorpčnej účinnosti sme výsledky 
z adsorpcie oxyaniónov  na kombinovaných alginát-
zeolitových peletách kvantitatívne vyhodnotili pomocou 
rovnovážnych adsorpčných izoteriem. Na obr. 5 a 6 sú 
znázornené adsorpčné izotermy dusičnanov a síranov na  
Fe(III)-alginát-zeolitových peletách (1:2), ktoré preukázali 
najvyššiu účinnosť odstránenia týchto polutantov. Pre po-

Tabuľka II 
Konštanty pseudoprvého a pseudodruhého poriadku adsorpcie dusičnanov a síranov na kombinovaných adsorbentoch 
s hmotnostným pomerom alginát:zeolit 1:1, pri c0 = 356 mg l1 a T = 23 ± 0,2 °C 

Typ 
adsorbentu 

Polutant Pseudoprvý poriadok Pseudodruhý poriadok 

k1 [h
1] R2 k2 [g mg1 h1] aR [mg g1] R2 

Ca-alg-zeoa (1:1) dusičnany 0,893 0,7702 0,312 4,73 0,9414 

Fe-alg-zeob (1:1) dusičnany 1,164 0,847 0,282 8,61 0,9726 

Fe-alg-zeob (1:1) sírany 0,767 0,7604 0,063 18,12 0,8502 

a Ca(II)-alginát-zeolitové pelety, b Fe(III)-alginát-zeolitové pelety  
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Obr. 4. Porovnanie adsorpčnej kapacity hydrogélových peliet 
s rôznym hmotnostným pomerom alginát:zeolit k dusičnanom 
(c0 = 356 mg l1) 

Tabuľka III 
Parametre Freundlichovej a Langmuirovej izotermy pre experimentálne údaje adsorpcie oxyaniónov na kombinované ad-
sorbenty s hmotnostnými pomermi alginát:zeolit 1:1 a 1:2 v koncentračnom rozsahu 1001700 mg l1, pri T = 23 ± 0,2 °C 

Typ adsorbentu Polutant Parametre Freundlichovej izotermy Parametre Langmuirovej izotermy 

k 
[l mg1] 

1/n R2 amax 
[mg g1] 

K 
[l mg1] 

R2 

Fe-alg-zeoa (1:2) dusičnany 0,188 0,773 0,9832 89,3 0,0008 0,9947 

Fe-alg-zeoa (1:2) sírany 0,474 0,661 0,9687 79,4 0,0013 0,9868 

Fe-alg-zeoa (1:1) dusičnany 0,031 0,991 0,9721 80,6 0,0004 0,966 

Ca-alg-zeob (1:1) dusičnany 0,019 0,982 0,9655 39 0,0006 0,947 

Fe-alginát dusičnany 0,077 0,861 0,9769 62,5 0,0007 0,9729 

Ca-alginát dusičnany 0,035 0,912 0,9847 49 0,0005 0,9648 

a Fe(III)-alginát-zeolitové pelety, b Ca(II)-alginát-zeolitové pelety  
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rovnanie sa vyhodnotili aj alginátové pelety bez obsahu 
zeolitu.  Konštanty Freundlichovej a Langmuirovej izoter-
my, ktoré popisujú adsorpciu dusičnanov a síranov na pri-
pravených adsorbentoch, boli vypočítané z linearizo-
vaných foriem adsorpčných izoteriem podľa vzťahov (5); 
(7) a sú uvedené v tab. III. 

Ako je vidieť z tabuľky III, vo väčšine prípadov expe-
rimentálne údaje viac vyhovovali modelu Freundlichovej 
adsorpčnej izotermy. U týchto adsorbentov sa dá predpo-
kladať heterogénny povrch obsahujúci adsorpčné centrá 
s rôznymi adsorpčnými potenciálmi. Na základe získaného 
parametra 1/n z Freundlichovej izotermy, ktorý je indiká-
torom nelinearity, možno usúdiť, že takmer všetky izoter-
my sú nelineárne (1/n = 1 je hodnota pre lineárnu izoter-
mu). Táto nelinearita môže byť dôsledkom viacerých prí-
čin, ako je heterogenita sorpčných miest alebo interakcia 
adsorbát-adsorbát37. Na rozdiel od toho adsorpčné izoter-
my pre Fe(III)-alginát-zeolitové pelety (1:1) a Ca(II)-
alginát-zeolitové pelety (1:1) boli relatívne lineárne, preto-
že Freundlichov exponent 1/n bol v oblasti 0,98–0,99. 
Pozorovaný lineárny priebeh adsorpcie dusičnanov nazna-
čuje, že v danom koncentračnom rozsahu pravdepodobne 
nedošlo k obsadeniu všetkých adsorpčných pozícií. 

Z parametrov Langmuirovej izotermy sme stanovili 
hodnoty amax, ktoré charakterizujú maximálne množstvo 
adsorbovaného oxyaniónu na jednotku hmotnosti adsor-
benta s predpokladom vytvorenia adsorpčnej monovrstvy 
na povrchu. Ako vidieť pri porovnaní, vyššia adsorpčná 
kapacita bola dosiahnutá pre dusičnany amax = 89,3 mg g1 
ako pre sírany (amax = 79,4 mg g1). Zaujímavé je aj porov-
nanie Ca(II)-alginát-zeolitových peliet s Fe(III)-alginát-
zeolitovými peletami, kde je evidentné, že maximálna 
adsorpčná kapacita sa dopovaním zvýšila asi o 50 %. Popri 
alginát-zeolitových peletách sa stanovili adsorpčné izoter-
my aj pre vzorky bez obsahu zeolitu, kde je možné pozoro-
vať pokles adsorpčnej kapacity. Tieto výsledky potvrdili, 
že zeolit sa v kombinovanom adsorbente nepodieľa len na 
zvýšení mechanickej stability, ale aj na zvýšení adsorpčnej 
kapacity.  

Keďže Fe(III)-alginát-zeolitové pelety (1:2) preukáza-
li najvyššiu účinnosť voči oxyaniónom, charakterizovali 
sme povrch tohto kombinovaného adsorbentu pomocou 
rastrovacieho elektrónového mikroskopu (obr. 7). Pri tejto 
vzorke bolo pozorované intenzívne zvrásnenie algináto-
vých reťazcov, ktoré pokryli pôvodnú tabličkovitú štruktú-
ru prírodného zeolitu. Tento povrchový efekt naznačuje 
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Obr. 5. Adsorpčné izotermy dusičnanov na Fe(III)-alginát-
zeolitových peletách (1:2), pri T = 23 ± 0,2 °C,  experimentál-
ne údaje, ––– Freundlichova izoterma, - - - Langmuirova izoter-
ma 
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Obr. 6. Adsorpčné izotermy síranov na Fe(III)-alginát-
zeolitových peletách (1:2), pri T = 23 ± 0,2 °C,  experimentál-
ne údaje, ––– Freundlichova izoterma, - - - Langmuirova izoter-
ma 

Obr. 7. SEM záznam z povrchu Fe(III)-alginát-zeolitových 
peliet (1:2) 
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vysoký stupeň retikulácie a zároveň prepojenie reťazcov 
polysacharidu so zeolitovou matricou. Takéto výrazné 
zvrásnenie nebolo pozorované u Ca(II)-alginát-zeolitových 
peliet. Na základe toho sa dá predpokladať, že Fe3+ má 
významný vplyv na štruktúru adsorbentu a zároveň jeho 
adsorpčné vlastnosti, čo sme experimentálne potvrdili. 

 
 

Záver 
 
Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, 

že pripravený kombinovaný adsorbent na báze prírodného 
zeolitu a polysacharidu alginátu potvrdil schopnosť odstra-
ňovať oxyaniónové polutanty z vôd na rozdiel od prírodné-
ho klinoptilolitu, ktorý v nemodifikovanej forme nevyka-
zuje žiadnu účinnosť voči dusičnanom a síranom.  

Z kinetických závislostí sme zistili, že optimálny čas 
na ustálenie rovnováhy v adsorpčnom systéme sú 4 h 
a kinetiku adsorpcie lepšie popisuje model pseudodruhého 
poriadku. Adsorpcia dusičnanov a síranov sa uskutočnila 
pravdepodobne prostredníctvom elektrostatických interak-
cií, pričom sme dokázali, že prítomnosť Fe3+ katiónov 
v adsorbente výrazne ovplyvňuje adsorpčnú kapacitu. Na 
popis adsorpčných izoteriem sme použili model Freundli-
chovej a Langmuirovej izotermy. 

Záverom je možné zhrnúť, že z odskúšaných alginát-
zeolitových adsorbentov sa ukázal ako najvhodnejší 
Fe(III)-alginát-zeolitový adsorbent (1:2) s adsorpčnou 
kapacitou 89,3 mg g1 pre dusičnany a 79,4 mg g1 pre 
sírany. Tieto experimentálne výsledky naznačujú poten-
ciálne využitie adsorbentu pri odstraňovaní oxyaniónov 
z vôd. 
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(a Department of Ecosozology and Physiotactics, Faculty 
of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, 
Slovak Republic, b Chemical Institute, Faculty of Natural 
Sciences, Comenius University, Bratislava):  Develop-
ment and Exploitation of Combined Zeolite Adsorbents 
for Removing Oxyanions from Water 

 
Natural zeolites are very popular in environment 

remediation due to their abundance and  cost effectiveness. 
Their large surface area offers surface modification to 
improve their adsorption properties. The aim of the study 

is to develop combined adsorbents based on zeolites and  
alginates for removal of oxyanions from water. The com-
bined adsorbents were prepared by mixing powdered zeo-
lite and alginate, which, in the presence of divalent cations 
like Ca2+ form hydrogel beads. The Ca(II)-alginate-zeolite 
beads were further  treated with Fe3+ cations to enhance 
their adsorption capacity. The zeolite/alginate ratio in the 
adsorbent was studied in order to find the most effective 
adsorbent. Kinetics of nitrate and sulfate adsorption were  
investigated. From the measured data, adsorption iso-
therms were obtained and evaluated. 
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