
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomsko delo  

ODSTRANJEVANJE TEŽKIH KOVIN IZ TRDNE FRAKCIJE 
DIGESTATA AKTIVNEGA BLATA S POMOČJO 

MAGNETNIH NANODELCEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September, 2020 Noemi Sep 

  



 

 

 

Noemi Sep 

Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata 
aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev  

Diplomsko delo 

Maribor, 2020 



 

 

 

 

Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata 

aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev  

Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje 

Študent: Noemi Sep 

Študijski program: visokošolski strokovni študijski program I. stopnje 

Kemijska tehnologija 

Predvideni strokovni naslov: diplomirani/a inženir/ka kemijske tehnologije (VS) 

Mentor: doc. dr. Lidija Čuček 

Somentor: dr. Aleksandra Petrovič 

 dr. Olivija Plohl 

Maribor, 2020 

 



 

 

 



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev 

I 

 

Kazalo 

 
Kazalo ........................................................................................................................................ I 

Izjava....................................................................................................................................... III 
Zahvala ................................................................................................................................... IV 
Povzetek ................................................................................................................................... V 
Abstract ................................................................................................................................... VI 
Seznam tabel ......................................................................................................................... VII 

Seznam slik ............................................................................................................................. IX 
Seznam diagramov................................................................................................................... X 

Uporabljeni simboli in kratice ................................................................................................ XI 
1 Uvod in opredelitev problema ........................................................................................... 1 
2 Teoretični del ..................................................................................................................... 3 

2.1 Težke kovine in njihove posledice ............................................................................. 3 
2.1.1 Cink..................................................................................................................... 3 

2.1.2 Baker ................................................................................................................... 3 
2.1.3 Nikelj .................................................................................................................. 4 
2.1.4 Kadmij ................................................................................................................ 4 

2.2 Nanotehnologija in nanodelci .................................................................................... 4 
2.3 Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu ........................ 6 

3 Metode dela in eksperimentalni del................................................................................... 7 
3.1 Materiali in reagenti ................................................................................................... 8 

3.2 Laboratorijska oprema in aparature ........................................................................... 8 
3.3 Sinteza magnetnih nanodelcev ................................................................................... 9 

3.3.1 Sinteza magnetnih nanodelcev na osnovi maghemita (γ-Fe2O3) ........................ 9 
3.3.2 Oblačenje magnetnih nanodelcev s približno 3 nm debelo plastjo SiO2 .......... 10 

3.3.3 Vezava derivata GOPTS in bPEI na magnetne nanodelce prevlečene s SiO2 .. 11 
3.4 Ekstrakcija težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata ........................ 12 

3.4.1 Ekstrakcija kovin iz trdne frakcije digestata ..................................................... 12 

3.4.2 Razklop tekočih in trdnih vzorcev .................................................................... 12 
3.5 Adsorpcija in desorpcija težkih kovin ...................................................................... 14 

3.5.1 Adsorpcija težkih kovin na magnetne nanodelce ............................................. 14 
3.5.2 Desorpcija težkih kovin iz magnetnih nanodelcev ........................................... 15 

3.6 Analiza vsebnosti težkih kovin ................................................................................ 15 

3.6.1 Atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) ................................................... 16 

3.6.2 ATR-Infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo (ATR-FTIR) .... 16 
4 Meritve ............................................................................................................................ 17 

4.1 Koncentracija težkih kovin v osnovnih vzorcih in filtrnih pogačah ........................ 17 
4.2 Koncentracija težkih kovin v filtratih ...................................................................... 18 

5 Rezultati in diskusija ....................................................................................................... 20 

5.1 Karakterizacija magnetnih nanodelcev .................................................................... 20 
5.2 Ekstrakcija težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata ........................ 21 

5.2.1 Učinkovitost ekstrakcije ................................................................................... 21 
5.2.2 Primerjava učinkovitosti ekstrakcije glede na vrsto kisline ............................. 22 
5.2.3 Primerjava učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin glede na čas ....................... 24 
5.2.4 Primerjava rezultatov z mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu ....................................................................... 25 



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev 

II 

 

5.3 Adsorpcija težkih kovin na magnetne nanodelce ..................................................... 26 

5.3.1 Učinkovitost adsorpcije in adsorpcijska kapaciteta .......................................... 26 
5.3.2 Celokupna adsorpcijska kapaciteta ................................................................... 28 
5.3.3 Primerjava učinkovitosti adsorpcije glede na pH vrednost ............................... 29 
5.3.4 Primerjava učinkovitosti adsorpcije glede na vrsto kisline ............................... 31 
5.3.5 Primerjava učinkovitosti adsorpcije glede na maso modificiranih magnetnih 

nanodelcev ....................................................................................................................... 32 
5.3.6 Izguba nanodelcev med adsorpcijo ................................................................... 34 

5.4 Desorpcija težkih kovin iz magnetnih nanodelcev ................................................... 34 
5.5 Analiza FTIR spektrov magnetnih nanodelcev in digestatov tekom postopka ........ 35 

5.5.1 FTIR spektri osnovnega vzorca in filtrnih pogač po ekstrakciji ....................... 35 

5.5.2 FTIR spektri modificiranih magnetnih nanodelcev pred in po adsorpciji težkih 

kovin 37 

6 Zaključek ......................................................................................................................... 39 
7 Viri in literatura ............................................................................................................... 40 
8 Priloge .............................................................................................................................. 42 

8.1 Koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu in filtrnih pogačah ........................ 42 

8.2 Koncentracija težkih kovin v filtratih ....................................................................... 43 
8.3 Učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač............................................ 45 

8.4 Primerjava vsebnosti težkih kovin z mejnimi vrednostmi ....................................... 46 
 

  



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev 

III 

 

 

Izjava 

 

Izjavljam, da sem diplomsko delo izdelal/a sam/a, prispevki drugih so posebej označeni. 

Pregledal/a sem literaturo s področja diplomskega dela po naslednjih geslih: 

 

Vir: Web of Knowledge (apps.webofknowledge.com)  

Gesla: Število referenc 

heavy metals IN maghemite nanoparticles IN adsorption 7 

heavy metals IN maghemite nanoparticles IN adsorption IN sludge 5 

heavy metals IN extraction IN organic acids 6 

heavy metals IN extraction IN organic acids IN sludge 4 

 

 

Vir: COBISS+ (https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=cobib) 

Gesla: Število referenc 

težke kovine IN nanodelci IN adsorpcija 3 

težke kovine IN nanodelci IN adsorpcija IN blato 1 

 

Skupno število pregledanih člankov: 32 

Skupno število pregledanih knjig: 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor, september 2020       Noemi Sep 

           

 

  



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Zahvaljujem se mentorici, doc. dr. Lidiji Čuček, za strokovno 

pomoč, prijaznost, potrpežljivost in spodbujanje pri izdelavi 

diplomske naloge.  

Zahvaljujem se tudi somentoricama, dr. Aleksandri Petrovič, za 

strokovno pomoč v laboratoriju, prijazne besede in koristne 

nasvete pri oblikovanju diplomske naloge ter dr. Oliviji Plohl, za 

prijaznost, pomoč in strokovno usmerjanje pri sintezi magnetnih 

nanodelcev. 

Iskreno se zahvaljujem tudi univ. dipl. inž. kem. teh. Anji Petek 

za prijaznost in strokovno pomoč pri izvedbi meritev ter mag. inž. 

kem. teh. Sanji Potrč in doc. dr. Danijeli Urbancl za potrpežljivost 

in poučne nasvete ter napotke v laboratoriju. 

Posebno zahvalo namenjam staršem, partnerju, Kaji ter Renati, ki 

so mi vedno stali ob strani, verjeli vame in me spodbujali, da sem 

dosegla svoje cilje. 

 

Hvala. 

 

 

 

  



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev 

V 

 

 

Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s 
pomočjo magnetnih nanodelcev 

 

Povzetek 

Namen diplomskega dela je bil odstraniti oziroma zmanjšati koncentracijo težkih kovin, kot 

so Zn, Cu, Ni in Cd iz trdne frakcije digestata aktivnega blata po anaerobni digestiji, da bi 

omogočili njegovo uporabo v kmetijstvu. V sklopu diplomskega dela smo sintetizirali 

maghemitne nanodelce s ko-precipitacijo železovih Fe2+ in Fe3+ ionov, jih prevlekli s približno 

3 nm debelo plastjo amorfnega SiO2 ter jih nadaljnje funkcionalizirali z derivatom GOPTS-

bPEI, ki je v svoji strukturi bogat z aminskimi skupinami, znanimi kot kelatorji kovin. 

Aminske skupine smo uporabili za kelacijo kovin in posledično omogočili njihovo odstranitev. 

Po končani sintezi smo izvedli površinsko ATR-FTIR spektroskopijo in uspešno dokazali 

prisotnost želenih funkcionalnih skupin v nanodelcih. 

V diplomskem delu smo združili dve metodi za odstranjevanje težkih kovin iz trdnih 

materialov in jih uporabili na primeru digestata aktivnega blata. Združili smo kemijsko 

izluževanje s kislinami ter adsorpcijo kovin na modificirane magnetne nanodelce. Z 

združitvijo teh metod smo želeli povečati učinkovitost odstranitve težkih kovin. Pred 

adsorpcijo smo vzorce trdne frakcije digestata izpostavili kislinam. Najprej smo primerjali 

učinkovitost ekstrakcije glede na vrsto kisline, pri čemer smo uporabljali 0,2 M citronsko 

kislino in 0,2 M oksalno kislino, zraven tega smo preučevali še učinkovitost ekstrakcije glede 

na kontaktni čas. Za primerjavo smo izvedli tudi poskuse z digestati, pri katerih smo kovine 

ekstrahirali le z vodo. V drugem delu smo na pridobljenih ekstraktih izvedli poskuse 

adsorpcije kovin s sintetiziranimi modificiranimi magnetnimi nanodelci in tako preučili vpliv 

pH vrednosti ter vpliv mase nanodelcev na učinkovitost adsorpcije težkih kovin. Izračunali 

smo adsorpcijske kapacitete za posamezne kovine ter določili celokupno adsorpcijsko 

kapaciteto nanodelcev pri posameznem vzorcu. Koncentracije težkih kovin smo določili z 

atomsko adsorpcijsko spektroskopijo (AAS).  

Ugotovili smo, da se je iz testiranih vzorcev ob uporabi citronske kisline izlužilo največ cinka 

(dosegli smo kar 97,6 % učinkovitost), najmanj pa se ekstrahira bakra. Primerjava 

učinkovitosti ekstrakcije je pokazala, da je citronska kislina primernejša za izluževanje cinka, 

niklja in kadmija, oksalna kislina pa je primernejša v primeru bakra. Rezultati odstranjevanja 

težkih kovin z modificiranimi magnetnimi nanodelci so pokazali, da so nanodelci 

najučinkovitejši pri odstranjevanju niklja. Najvišjo adsorpcijsko kapaciteto smo dosegli v 

primeru cinku (24,0 mg/g). Najvišja celokupna adsorpcijska kapaciteta, ki smo jo dosegli, je 

bila 27,42 mg/g. 

 

Ključne besede: odstranjevanje težkih kovin, digestat aktivnega blata, izluževanje kovin s 

kislino, adsorpcija, magnetni nanodelci  

 

UDK: 66.061.34:628.336.3(043.2) 
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Removal of heavy metals from the solid fraction of activated sludge digestate 
using magnetic nanoparticles 

 

Abstract 

The purpose of the thesis was to remove or reduce the concentration of the most critical heavy 

metals such as Zn, Cu, Ni and Cd from the solid fraction of activated sludge digestate after 

anaerobic digestion in order to enable its use in agriculture. As a part of the diploma work, 

magnetic nanoparticles were synthesized with coprecipitation of Fe2+ and Fe3+ ions, coated 

with an approximately 3 nm thick amorphous SiO2 layer and further functionalized with 

GOPTS-bPEI derivate, which is in its structure rich in amine groups that are known to form 

chelates with metals. Thus amine groups were used to chelate metals and they consequently 

enabled their removal. After the synthesis, surface ATR-FTIR spectroscopy was performed 

and the presence of the desired functional groups on the nanoparticles was successfully 

confirmed. 

In the diploma work, two methods were combined for the removal of heavy metals from solid 

materials and used in the case of activated sludge digestate. One of the methods was chemical 

leaching with acids and the other was adsorption of metals on the surface of modified magnetic 

nanoparticles. By combining these two methods, the goal was to increase the efficiency of 

heavy metal removal. Prior to adsorption, samples of the solid fraction of the digestate were 

exposed to acids. First, comparison of the extraction efficiency with respect to the type of acid 

were made, using 0.2 M citric acid and 0.2 M oxalic acid, followed by the study of the 

extraction efficiency with respect to the contact time. For comparison, experiments were 

performed with digestates in which the metals were extracted only with water. In the second 

part, metal adsorption experiments with synthesized modified nanoparticles were performed 

on the obtained extracts and studies conducted for the influence of pH value and the influence 

of modified nanoparticle amount on the adsorption efficiency of heavy metals. The adsorption 

capacities for individual metals were calculated and the total adsorption capacity of modified 

nanoparticles in each sample was determined. Heavy metal concentrations were measured by 

atomic adsorption spectroscopy (AAS). 

The results showed that from the tested samples using citric acid was extracted mostly zinc 

(97.6 % removal efficiency was achieved), and that copper was extracted in the smallest 

amount. After comparing the extraction efficiencies of citric and oxalic acid, it can be 

concluded that citric acid is more suitable for the leaching of zinc, nickel and cadmium, while 

oxalic acid is more suitable in the case of copper. The results of removing heavy metals with 

modified magnetic nanoparticles have showed that modified nanoparticles are most effective 

for removing nickel. The highest adsorption capacity was achieved in the case of zinc (24,0 

mg/g). The highest total adsorption capacity achieved was 27,42 mg/g. 

 

Key words: heavy metal removal, activated sludge digestate, acid leaching of metals, 

adsorption, magnetic nanoparticles 

 

UDK: 66.061.34:628.336.3(043.2) 
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1 Uvod in opredelitev problema 

Aktivno blato lahko opredelimo kot trden ali poltrden stranski produkt primarnega in 

sekundarnega čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod v čistilnih napravah. V 

današnjem svetu predstavlja shranjevanje in odlaganje blata vse večji okoljevarstveni in 

zdravstveni problem, saj blato mnogokrat vsebuje nevarne količine strupenih kontaminantov 

oz. onesnaževal, med katere spadajo organska in anorganska onesnaževala.  

Največjo nevarnost predstavljajo anorganska onesnažila, med katere spadajo tudi težke 

kovine, ki niso biološko razgradljive in so zelo nevarne in škodljive za okolje in za organizme 

[1]. Obstaja mnogo definicij, ki opisujejo težke kovine. Večina pa navaja težke kovine kot 

tiste kovine, ki so toksične že pri nizkih koncentracijah, imajo relativno visoke atomske mase, 

njihova gostota pa presega 5 g/cm3. V blatu se lahko nahajajo v obliki oborin, kot različni 

sulfidi, fosfati ali karbonati ali pa so adsorbirane na anorganske ali organske faze [2]. 

Poleg strupenih kontaminantov pa blato vsebuje tudi hranilne snovi (C, N in P), ki so lahko 

koristne pri uporabi blata v kmetijstvu, saj lahko izboljšujejo kemijske, fizikalne in biološke 

lastnosti tal, pripomorejo k rodovitnosti kmetijskih zemljišč ter povečujejo kvaliteto in 

kvantiteto pridelka. Uporaba blata kot gnojila v kmetijstvu omogoča tudi regeneracijo 

odpadnega blata. Kljub temu pa podatki iz poročila Evropske komisije iz leta 2010 kažejo, da 

se v Evropski uniji reciklira le 39 % proizvedenega blata iz čistilnih naprav [1].  

Glavni »krivci«, ki omejujejo uporabo blata kot gnojila so težke kovine, saj imajo tendenco 

kopičenja v živih organizmih. Če se nahajajo v zgornjih plasteh zemlje, jih lahko rastline 

absorbirajo, lahko pa pridejo v podtalnico in posledično v pitno vodo. V človeško telo tako 

pridejo z zaužitjem kontaminiranih rastlin oziroma pitjem onesnažene vode.  

Da bi omogočili varno in večkratno uporabo odpadnega blata v kmetijstvu, je potrebno 

odpadno blato predhodno obdelati. Koncentracije težkih kovin je potrebno znižati pod mejne 

vrednosti, določene z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu [3]. 

Predvsem v razvitih državah se posveča vedno več pozornosti pravilni obdelavi blata z 

namenom doseganja izboljšane kvalitete blata in povečane varnosti uporabe blata ter 

zmanjšanjem količine onesnaževal [1].  

Druga rešitev za zmanjšanje količin odpadnega blata je uporaba le-tega kot obnovljiv vir za 

pridobivanje energije. Tako lahko delno pripomoremo k zmanjšanju odvisnosti od 

neobnovljivih virov energije. Za pridobitev energije iz blata se pogosto uporabljajo postopki, 

kot so anaerobna digestija s proizvodnjo bioplina, sežiganje in sosežiganje, piroliza, 

uplinjanje, superkritična (mokra) oksidacija itd. [4]. 

Obstaja veliko načinov za pridobivanje določenih elementov oziroma spojin (kot so težke 

kovine, fosfor,…) iz aktivnega blata ter tudi trdne frakcije digestata aktivnega blata. Najbolj 

razširjena metoda med njimi je kemična ekstrakcija s kislinami, predvsem zaradi enostavnosti 

in nizkih stroškov postopka [5]. Ta metoda je tudi ena izmed najpogosteje uporabljenih metod 

za odstranjevanje težkih kovin iz odpadnega blata. Za ekstrakcijo kovin lahko uporabljamo 

anorganske kisline (H2SO4, HCl, HNO3), organske kisline (citronska kislina, oksalna kislina) 

ali pa kelatna sredstva (EDTA, EDTMP) [5]. Učinkovitost odstranitve kovin je odvisna od 

mnogih dejavnikov, kot so začetna koncentracija kovin v blatu, vrsta in koncentracija kisline, 

čas mešanja oziroma kontaktni čas, temperatura, itd. [6]. 

Druga zelo razširjena metoda za pridobivanje elementov in spojin iz blata (v našem primeru 

težkih kovin) je adsorpcija. Ta metoda je postala v zadnjih dveh desetletjih zelo priljubljena 

zaradi enostavnosti, visoke učinkovitosti ter nizkih stroškov obratovanja in manjše porabe 
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energije. Večina na novo ustvarjenih absorbentov temelji na zeolitu, aktivnem oglju ali 

kremenovem steklu, vendar pa je njihova pomanjkljivost ta, da jih je težko ločiti iz medija, 

kar pa privede do višjih stroškov. Zato so pozornost znanstvenikov pritegnili magnetni 

nanodelci, ki so ekonomsko ugodnejši zaradi enostavne ločitve in njihove možne večkratne 

uporabe [7].  

V diplomskem delu smo združili prej omenjeni metodi z namenom, da bi povečali učinkovitost 

odstranitve težkih kovin iz dveh vzorcev trdne frakcije digestata. Najprej smo iz trdnih vzorcev 

izlužili kovine s pomočjo vode ter dveh vrst kislin, pri čemer smo primerjali učinkovitost 

ekstrakcije glede na uporabljeno ekstrakcijsko sredstvo in glede na kontaktni čas kisline z 

vzorcem. Pridobljene ekstrakte smo nato uporabili pri eksperimentih odstranjevanja težkih 

kovin s pomočjo adsorpcije na modificirane magnetne nanodelce. Adsorpcija je potekala 2 uri 

pri konstantnem mešanju, pri čemer smo primerjali učinkovitosti adsorpcije glede na pH 

vrednost filtratov, glede na vrsto kisline in glede na količino modificiranih magnetnih 

nanodelcev. 
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2 Teoretični del 

V tem poglavju so najprej opisane težke kovine, ki smo jih preučevali, njihove posledice na 

zdravje ljudi in njihovi glavni viri. Prav tako sta na kratko opisana nanotehnologija in magnetni 

nanodelci. Na koncu poglavja je predstavljena tudi vsebina uredbe, ki omejuje uporabo blata 

v kmetijstvu ter z uredbo določene mejne vrednosti kovin v blatu.  

2.1 Težke kovine in njihove posledice 

Tekom eksperimentalnega dela smo skušali odstraniti oz. zmanjšati koncentracijo naslednjih 

štirih težkih kovin v trdni frakciji digestata: cinka, bakra, niklja ter kadmija. Njihove osnovne 

karakteristike so na kratko opisane v nadaljevanju.  

2.1.1 Cink 

Cink je modrikasto bela kovina, ki je ena izmed najpogosteje uporabljenih kovin na svetu. V 

sledovih je bistvenega pomena za človeka in njegovo normalno delovanje telesa [8]. V telesu 

imamo v povprečju 2-3 g cinka, za zdravo delovanje telesa pa ga dnevno potrebujemo 5-15 

mg. Cink igra ključno vlogo pri sintezi beljakovin in DNK ter sodeluje pri skladiščenju 

inzulina v trebušni slinavki, presnovi ogljikovih hidratov ter ogljikovega dioksida ter je 

nepogrešljiv pri rasti ter spolnem razvoju človeka. Še bolj pomembno vlogo pa igra pri ljudeh, 

ki so bili izpostavljeni preveliki količini svinca in kadmija, saj zavira adsorpcijo teh kovin. 

Pomanjkanje cinka zmanjšuje odpornost telesa, vodi do kožnih obolenj, povzroča utrujenost 

in motnje pri spolnem razvoju ter zaostajanje rasti v otroštvu. Prevelika količina cinka pa 

povzroča zastrupitev in posledično privede do zmanjšanja zaloge bakra v telesu, škoduje 

imunskemu sistemu, povzroča depresijo, mrzlico in simptome bolečin v sklepih [9,10]. 

Onesnaženje okolja s cinkom v največji meri povzročajo podjetja za galvanizacijo, za 

površinsko zaščito kovin, cink-manganove baterije, rudarstvo ter avtomobilska in letalska 

industrija. Cink se nahaja tako v industrijskih kot tudi komunalnih odpadnih vodah, zato je 

pomembno njegovo odstranjevanje iz odpadnega blata [11]. 

2.1.2 Baker 

Baker je rdečkasta kovina z dobro električno in toplotno prevodnostjo [12]. Ima pomembno 

vlogo za normalno delovanje človekovega telesa. Telo odraslega človeka vsebuje v povprečju 

100 mg bakra, za zdravo delovanje in pa vzdrževanje pomembnih telesnih funkcij je primerna 

količina dnevnega vnosa med 1 in 2 mg. Baker prispeva k delovanju živčnega in imunskega 

sistema, igra pomembno vlogo pri celičnem dihanju, tvorbi hemoglobina in normalnem 

delovanju možganov ter pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Do previsoke količine 

bakra v telesu večinoma pride zaradi kontaminacije pitne vode. Posledice tega so slabost, 

driska, bolečine v trebuhu, razpad rdečih krvnih telesc in pa poškodbe jeter, ledvic in 

osrednjega živčnega sistema pri Wilsonovi bolezni. Do pomanjkanja bakra le redko pride, 

povzroča pa anemijo, osteoporozo ter nevrološke motnje [9]. 

Glavni povzročitelji onesnaženosti okolja z bakrom so avtomobilska industrija, galvanizacija, 

mikroelektronika, proizvodnja baterij, rudarstvo, papirna industrija, gnojila, baktericidi in 

fungicidi z visoko vsebnostjo bakra ter metalurška industrija [13]. 
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2.1.3 Nikelj 

Nikelj je srebrno bela kovina s široko uporabo [14]. Za človeka ni esencialen; znanstveniki še 

vedno raziskujejo, kako človeško telo presnavlja nikelj oziroma njegove spojine. Znano pa je, 

da v prevelikih količinah škodljivo vpliva na zdravje ljudi. Najpogostejša težava, ki jo 

povzroča zastrupitev s to kovino, je kožna alergija kontaktni dermatitis. Poleg tega lahko 

kopičenje niklja v telesu povzroča pljučno fibrozo, bolezni srca, ožilja ter ledvic. Nikelj spada 

med najbolj toksične elemente zaradi njegovega karcinogenega delovanja, saj povzroča 

oksidativne poškodbe DNK. Dokazali so namreč, da se znatno poveča število pljučnega in 

nosnega raka med delavci, ki so zaposleni v industrijah pridobivanja in taljenja niklja ter 

rafinerijah [15].  

Nikljeve spojine so zelo pomembne v sodobni industriji in se uporabljajo predvsem pri 

galvanizaciji in proizvodnji nikelj-kadmijevih bakterij Prav tako so nikljeve spojine 

pomembne pri izdelavi orodij, strojev, medicinskih protez, za vlivanje kovancev, za izdelavo 

nakita in drugo [15]. Onesnaženost okolja tako povzročajo predvsem rudarstvo, rafinerije ter 

galvanizacija [15]. 

2.1.4 Kadmij 

Kadmij je kovina srebrno bele barve in je zelo mehak. Spada med najbolj strupene elemente 

[16]. Njegovo toksičnost je povečana tudi iz razloga, ker se kopiči v ledvicah in jetrih. 

Kopičenje kadmija v telesu znatno oslabi imunski sistem, preprečuje presnovo železa, 

povzroča bronhitis ter artritis in škoduje živčnemu sistemu. Najbolj pogosti simptomi 

prevelike koncentracije te kovine v telesu so utrujenost, razdražljivost in žeja [9]. 

Onesnaženost okolja s kadmijem povzroča predvsem industrija barv, plastična industrija, 

keramična industrija, rudarstvo in pa proizvodnja baterij [9]. 

2.2 Nanotehnologija in nanodelci 

Nanotehnologija je ena izmed najhitreje rastočih tehnologij v današnjem svetu, ki pa še vedno 

nima točne definicije. Večinoma se nanotehnologija nanaša na sintezo, preučevanje, obdelavo 

in nadzor materialov dimenzije od 1 do 100 nm. Drugo pomembno merilo, ki ga moramo 

upoštevati pri definiciji pa je, da so vse nanostrukture oziroma nanomateriali sintetično 

proizvedeni [17]. Slika 2.1 prikazuje področja uporabe nanotehnologije v vsakdanjem 

življenju. 
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Slika 2.1: Uporaba nanotehnologije v vsakdanjem življenju (povzeto po [18]) 

Produkte nanotehnologije imenujemo tudi »nanotech« izdelki oziroma nanoproizvodi. Število 

podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo teh produktov nenehno narašča, saj nanotehnologija 

omogoča izboljšanje obstoječih proizvodov ter proizvodnjo lažjih in trpežnejših materialov. 

Magnetni nanodelci so drobni skupki materiala, ki so vsaj v eni dimenziji manjši od 100 nm 

in so lahko različnih oblik; lahko so na primer igličasti kristali, kroglice, zrna, tanka vlakna, 

itd. Posebno prednost nanodelcev predstavlja njihova velika aktivna površina glede na maso 

delcev.  

Nanodelci in materiali, ki so sestavljeni iz nanodelcev, imajo drugačne fizikalno-kemijske 

lastnosti od večjih voluminoznih materialov, ki imajo enako kemijsko sestavo. Te lastnosti so 

kemična reaktivnost, električna prevodnost, termična razteznost, trdnost, optična prevodnost, 

itd. Poleg teh v laboratoriju sintetiziranih nanodelcev, obstajajo tudi nenamerno proizvedeni 

nanodelci, ki nastanejo pri mletju, brušenju, gradnji objektov, gorenju, vulkanskih izbruhih, 

kajenju, izgorevanju dizelskih motorjev in drugo.  

Nanodelci lahko v človeško telo pridejo skozi kožo in predvsem preko vdihavanja. V splošnem 

niso nevarni za človekovo zdravje, razen če pridejo v organizem v preveliki količini. Njihova 

nevarnost narašča s padanjem njihove velikosti. Še posebej nevarni so ogljikovi nanodelci, ki 

povzročajo bolezni srca in ožilja. Iz vidika človekovega zdravja je slaba lastnost nanodelcev 

ta, da lebdijo v zraku in ostanejo v ozračju do več tednov [19]. 

Magnetni nanodelci so pritegnili veliko zanimanje in pozornost znanstvenikov predvsem 

zaradi njihove multidisciplinarne uporabe (biomedicina, magnetne tekočine, kataliza, itd.) 

[20]. 
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2.3 Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Vlada Republike Slovenije je 20. 06. 2008 izdala Uredbo o uporabi blata iz komunalnih 

čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08). Ta uredba določa ukrepe in pravilno 

ravnanje z blatom iz komunalnih čistilnih naprav, če se le-ta uporablja kot gnojilo v kmetijstvu 

ter prepovedi in omejitve v zvezi s tako uporabo. Uredba prav tako določa mejne vrednosti 

koncentracij težkih kovin v tleh, mejne vrednosti koncentracij težkih kovin v obdelanem blatu 

ter mejne vrednosti letnega vnosa težkih kovin [3]. Tabela 2.1 prikazuje mejne vrednosti 

opisanih težkih kovin v tleh in blatu v mg/kg suhe snovi (s.s.) ter letne mejne vrednosti v kg/ha. 

 

Tabela 2.1: Mejne vrednosti težkih kovin v Uredbi o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Kovina Mejna vrednost v 

tleh (mg/kg s.s.) 

Mejna vrednost v 

blatu (mg/kg s.s.) 

Mejna vrednost na 

leto (kg/ha) 

Cink 200 1200 12 

Baker 60 300 3 

Nikelj 50 75 0,75 

Kadmij 1 1,5 0,015 
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3 Metode dela in eksperimentalni del 

Namen eksperimentalnega dela je bil priprava magnetnih nanodelcev in odstranitev oz. 

zmanjšanje koncentracije težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo 

izluževanja s kislinami in adsorpcije z magnetnimi nanodelci. Pri eksperimentih smo uporabili 

dva različna vzorca digestata, digestat D1 in digestat D2, ki sta se razlikovala tako po osnovni 

sestavi, kot po vsebnosti kovin. Digestat D1 je sestavljalo samo aktivno blato (višja 

koncentracija kovin), digestat D2 pa je sestavljala mešanica aktivnega blata in obrečne trave 

Typha latifolia (nižja koncentracija kovin). Vzorce digestata smo dobili po predhodno 

izvedeni anaerobni digestiji (mešanici 3 in 4 v viru [21]).  

Anaerobna digestija je bila izvedena v šaržnih reaktorjih volumna 1 L pri temperaturi 42 °C, 

zadrževalnem času 55 dni in vsebnosti suhe snovi 6 % [21]. Razmerje substrat/inokulum je 

bilo 1:1, razmerje blata in obrečne trave  Typha latifolia (navadni rogoz) v vzorcu D2 pa prav 

tako 1:1. Za povečano fermentacijo je bilo v obeh primerih dodano 50 mL encimske mešanice 

iz vampa govedi. Za stabilizacijo pH je bil k vsaki reakcijski mešanici dodan pufer, ki pretežno 

vsebuje kloridne in kalijeve soli [22]. Po anaerobni digestiji smo vzorce digestata rahlo 

nakisali in nato centrifugirali, da smo dobili trdno in tekočo frakcijo. Trdno frakcijo digestata 

smo posušili na 105 °C  do konstantne mase v sušilniku in jo zdrobili v terilnici, da smo dobili 

čim bolj homogen vzorec. Posušen trdni del digestata smo nato uporabili v nadaljnjih 

eksperimentih odstranjevanja težkih kovin. 

V sklopu diplomske naloge smo izvedli štiri eksperimente. V tabeli 3.1 so prikazani parametri, 

pri katerih smo izvajali posamezne eksperimente. Pri prvem in drugem eksperimentu smo 

izvedli poskuse z vzorcem D1, pri tretjem in četrtem eksperimentu pa smo izvedli poskuse z 

vzorcem D2. Iz tabele 3.1 je razvidno, da smo najprej primerjali učinkovitosti adsorpcije in 

adsorpcijske kapacitete glede na pH vrednost raztopine (eksperimenta 1 in 2), nato 

učinkovitosti ekstrakcije glede na vrsto kisline (eksperimenta 2 in 3) ter nazadnje še 

učinkovitosti adsorpcije glede na uporabljeno maso modificiranih magnetnih nanodelcev 

(eksperimenta 3 in 4). Pri vseh eksperimentih smo primerjali tudi učinkovitosti ekstrakcije 

glede na kontaktni čas vzorca s kislinami.  

 

Tabela 3.1: Prikaz parametrov za posamezne eksperimente 

 Eksperiment   

1 

Eksperiment   

2 

 Eksperiment   

3 

Eksperiment   

4 

mv 5 g vzorca D1 5 g vzorca D1 5 g vzorca D2 5 g vzorca D2 

mn 100 mg 100 mg 100 mg 50 mg 

kislina  0,2 M citronska 

kislina 

0,2 M citronska 

kislina 

0,2 M oksalna 

kislina 

0,2 M oksalna 

kislina 

pH vrednost brez 

nastavljanja 

nastavljeno na 

3,5 

nastavljeno na 

3,5 

nastavljeno na 

3,5 

 

kjer sta: 

 mv – masa vzorca 

 mn – masa modificiranih magnetnih nanodelcev 
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3.1 Materiali in reagenti 

Pri eksperimentalnem delu smo uporabili naslednje kemikalije: 

 FeSO4·7 H2O – železov (II) sulfat heptahidrat (Honeywell) 

 Fe2(SO4)3·7 H2O – železov (III) sulfat hidrat (Sigma-Aldrich) 

 NH4OH – amonijev hidroksid (Honeywell) 

 C6H8O7 – citronska kislina (Roth) 

 SiC8H20O4 (TEOS) – tetraetoksi silan (Sigma-Aldrich) 

 C2H5OH – etanol (Honeywell) 

 NaCl – natrijev klorid (Honeywell) 

 NaOH – natrijev hidroksid (Honeywell) 

 HCl – klorovodikova kislina (Honeywell, Sigma-Aldrich) 

 C3H6O – aceton (Honeywell) 

 (C2H5N)n (bPEI) – razvejan polietilenimin (Sigma-Aldrich) 

 C9H20O5Si (GOPTS) – 3-glicidoksi propil trimetoksi silan (Sigma-Aldrich) 

 H2C2O4·2 H2O – oksalna kislina dihidrat (Kemika) 

 HNO3 – dušikova kislina (LabExpert) 

 Na2EDTA·2H2O – dinatrijeva EDTA sol (Sigma) 

 Standardna raztopina cinka (1000 mg/L) (Merck) 

 Standardna raztopina bakra (1000 mg/L) (Merck) 

 Standardna raztopina niklja (1000 mg/L) (Merck) 

 Standardna raztopina kadmija (1000 μg/mL) (J. T. BAKER) 

3.2 Laboratorijska oprema in aparature 

Laboratorijska oprema, ki smo jo uporabili pri eksperimentalnem delu: 

 magnetno mešalo IKA RT 15 Power; 

 mešalo Heidolph MR 3001; 

 keramična kuhalna plošča CT 2200/E ROMMELSBACHER; 

 tehtnica METTLER TOLEDO Balance XSE10; 

 tehtnica KERN KB 360-3N; 

 sušilnik BINDER; 

 filtrni papir MACHEREY-NAGEL MN 619 eh; 

 magnet; 

 magnetni mešalčki; 

 lij; 

 Pasteurjeva pipeta; 

 pinceta; 

 obroč s prižemo; 

 stojalo; 

 mikropipeta; 

 pH meter PASCO; 

 žogica za pipetiranje; 

 plastična centrifugirka; 

 laboratorijska steklovina (čaše, urna stekla, bučke, merilni valji, erlenmajerice, 

kristalizirke,…). 
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3.3 Sinteza magnetnih nanodelcev 

Slika 3.1 prikazuje postopek sinteze in funkcionalizacije magnetnih nanodelcev na osnovi 

maghemita. Postopek smo izvedli po članku avtorjev Plohl in drugi [7]. 

 

 
Slika 3.1: Shematski prikaz sinteze magnetnih nanodelcev (povzeto po [7]) 

3.3.1 Sinteza magnetnih nanodelcev na osnovi maghemita (γ-Fe2O3) 

Magnetne nanodelce smo sintetizirali s ko-precipitacijo železovih ionov Fe2+ in Fe3+ v 

množinskem razmerju n(Fe2+) : n(Fe3+) = 2,1 : 1 [7]. V čašo smo stehtali 3,7518 g FeSO4·7 

H2O in 3,0238 g Fe2(SO4)3·7 H2O, dodali 500 mL ultra čiste (Milli-Q®) vode ter vse skupaj 

mešali na magnetnem mešalu, dokler se nista oba hidrata soli popolnoma raztopila. Tako 

pripravljena raztopina je imela pH vrednost 2. V drugo čašo smo pripravili razredčeno vodno 

raztopino amonijaka, tako da smo k 150 mL Milli-Q® vode dodali 3 mL NH4OH. Tako 

pripravljena raztopina je imela pH vrednost 11. Vodno amonijevo raztopino smo nato počasi 

(30 min) kontinuirano po kapljicah dodajali raztopini železovih soli, kot je prikazano na sliki 

3.2. Med dodajanjem smo pazili, da je bila pH vrednost konstantno okoli vrednosti 3. 

Pri dodajanju posamezne kapljice je bilo vidno, da so se obarjali železovi hidroksidi. Ob 

dodatku posameznih kapljic vodne raztopine amonijaka je nastala črna pikica, ki je po nekaj 

sekundah izginila. Raztopina je tako med postopkom postajala vse bolj motna in temna. 

Nato smo tej raztopini dodali še 250 mL 25 % raztopine NH4OH in mešali 30 minut. Raztopina 

je ob dodatku raztopine NH4OH v trenutku spremenila barvo iz rjave v črno, pH vrednost pa 

je hitro narastla na 12. Z dodatkom raztopine NH4OH (25 %) smo oborili produkt, kar pa je 

bilo zaradi spremembe barve vidno tudi s prostim očesom. V tem primeru je NH4OH služil 

kot obarjalni reagent. Nastali so magnetni maghemitni nanodelci, ki so med polurnim 

mešanjem rastli, vse do povprečnega premera posameznega delca 13 nm.  
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Slika 3.2: Postopek obarjanja Fe(OH)3 

 

Po končanem obarjanju (po 30 min mešanja) smo čašo odstavili z mešala in delce posedli z 

magnetom, tako da smo magnet postavili pod čašo. Supernatant smo odlili in delce trikrat 

sprali z alkalno Milli-Q® vodo, ki smo jo pripravili z dodatkom nekaj kapljic NH4OH k 600 

mL vode, tako da je bil pH pralne raztopine med 10 in 11. Z alkalno Milli-Q® vodo smo iz 

nanodelcev odstranili odvečne reagente oziroma kemikalije, ki se niso uporabile pri tvorbi 

delcev. Dodatna prednost spiranja nanodelcev z alkalno raztopino je ta, da so nanodelci v tej 

fazi pri vrednosti pH med 10 in 11 zelo stabilni. Delce smo na koncu še enkrat sprali z Milli-

Q® vodo.  

Nato smo pripravili koloidno stabilno disperzijo maghemitnih nanodelcev s pomočjo 

adsorpcije citronske kisline [7]. Pripravili smo citronsko kislino koncentracije 0,5 g/mL in 5 

mL te raztopine dodali raztopini nanodelcev. pH vrednost raztopine smo s pomočjo nekaj 

kapljic alkalne Milli-Q® vode dvignili na 5,2. Nato smo raztopino segrevali 90 minut pri 80 

°C, kjer je potekala adsorpcija citronske kisline. Po končanem segrevanju in adsorpciji 

citronske kisline smo bučko z raztopino ohladili na zraku. pH vrednost raztopine smo ponovno 

povečali s 25 % raztopino NH4OH na 10. Pod bučko smo postavili magnet in delce, ki se nam 

niso posedli, shranili in jih nadaljnje obdelali, kot je opisano v poglavjih 3.3.2 in 3.3.3. Delce, 

ki so se nam posedli, smo zavrgli, saj ti delci niso bili uspešno stabilizirani. 

3.3.2 Oblačenje magnetnih nanodelcev s približno 3 nm debelo plastjo SiO2 

Oblačenje golih magnetnih nanodelcev s plastjo SiO2 je enostavna rešitev proti raztapljanju 

delcev v kislem vodnem mediju [7], poleg tega silicijev dioksid poveča površino delcev ter 

znatno izboljša površinsko gostoto OH skupin, kar nam predstavlja dodatno prednost pri 

nadaljnji funkcionalizaciji magnetnih nanodelcev. 

Najprej smo izračunali potrebno količino raztopin TEOS-a in etanola. Potrebovali smo 3,44 

mL TEOSa in 344 mL etanola glede na željeno količino s citronsko kislino stabiliziranih 

magnetnih nanodelcev. Nato smo vzeli 97 mL prej pripravljene stabilne disperzije nanodelcev 

in sprali s 100 mL acetona, da smo odstranili nevezano citronsko kislino. Ker pa preostala 

prisotnost aceton moti stabilnost nanodelcev, smo dodali 130 mL Milli-Q® vode in raztopino 

15 min sušili v sušilniku na 80 °C, da je aceton izhlapel. Po končanem sušenju smo raztopino 

naalkalili s 25 % raztopino NH4OH, da smo nanodelce ločili in stabilizirali. Nato smo v čašo 
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vlili etanol in dodali TEOS ter premešali. Raztopino nanodelcev smo vlili k raztopini etanola 

in TEOSa. TEOS se uporablja kot sredstvo za oblačenje, ki se ob dodatku vode pretvori v SiO2 

(poteče hidroliza in nadaljnja polikondenzacija) in tvori amorfno silikatno prevleko. Oblačenje 

nanodelcev s silikatno prevleko je potekalo dve uri ob konstantnem mešanju. Prednost tega 

postopka je, da se SiO2 obarja le na površini nanodelcev (heterogena nukleacija) in ne 

homogeno. S tem dosežemo lepo enakomerno oblačenje nanodelcev. Po koncu dvournega 

mešanja smo raztopini dodali nasičeno raztopino NaCl. S tem smo povečali ionsko moč delcev 

in jim znižali stabilnost, da smo jih lahko posedli z magnetom in jih očistili odvečnih reagentov 

s spiranjem z etanolom in Milli-Q® vodo. 

3.3.3 Vezava derivata GOPTS in bPEI na magnetne nanodelce prevlečene s SiO2 

Najprej smo pripravili dve raztopini, raztopino razvejanega polietilenimina (bPEI) in 

raztopino 3-glicidoksi propil trimetoksi silana (GOPTS). bPEI smo stehtali (0,4 g) in raztopili 

v 60 ml ultra čiste Milli-Q® vode ter z 0,1 M HCl naravnali pH na vrednost 10. Tako smo 

dosegli, da je večina aminskih funkcionalnih skupin deprotoniranih. V epico smo zatehtali 0,2 

g GOPTS in raztopili v 1 mL etanola. Raztopino GOPTS smo počasi dodali raztopini bPEI ter 

pH raztopine ponovno dvignili s pomočjo 0,1 M NaOH na 10. Raztopino smo z magnetnim 

mešalom mešali 15 minut, nato pa smo počasi dodali 100 mL raztopine s SiO2 prevlečenih 

nanodelcev. Vse skupaj smo segrevali tri ure pri 60 °C, kot prikazuje slika 3.3.  

 

 
Slika 3.3: Vezava derivata GOPTS in bPEI na magnetne nanodelce 

Po končanem segrevanju in vezavi derivata GOPTS in bPEI na magnetne nanodelce, smo 

bučko ohladili na zraku. Dodali smo nekaj kapljic NaCl, da bi se delci hitreje posedli, postavili 

magnet na dno bučke in posedli delce. Delce smo nato večkrat sprali s kislo Milli-Q® vodo, 

posušili v sušilniku do konstantne mase, suhe delce pa nato zdrobili s terilnico. Slika 3.4 a) 

prikazuje modificirane magnetne nanodelce po končanem sušenju in slika 3.4 b) končni 

produkt. 
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Slika 3.4: Modificirani magnetni nanodelci po končanem postopku sinteze in funkcionalizacije 

3.4 Ekstrakcija težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata 

V tem podpoglavju je opisan eksperimentalni postopek ekstrakcije težkih kovin iz trdne 

frakcije digestata s pomočjo vode in dveh vrst kislin. Ekstrakcija je postopek, ki omogoča 

prenos težkih kovin iz trdne frakcije digestata v tekočo fazo s pomočjo topila. Postopek je 

posledica izmenjave protonov (iz topila) s kovinami iz digestata, kot prikazuje spodnja enačba 

[6]. 

blato-K + topilo → blato + Kn+ + topilo (enačba 3.1) 

 

3.4.1 Ekstrakcija kovin iz trdne frakcije digestata 

Ekstrakcijo kovin smo izvedli z destilirano vodo, citronsko kislino in oksalno kislino. 5 g 

vzorca smo zatehtali v šest 250 mL čaš, v razmerju trdna snov:topilo 5:50. V dve čaši smo 

dodali 50 mL destilirane vode, v štiri pa 50 ml kisline. Pri eksperimentih 1 in 2 smo uporabljali 

0,2 M citronsko kislino, pri eksperimentih 3 in 4 pa 0,2 M oksalno kislino. V čaše smo nato 

dali magnetne mešalčke, jih pokrili s parafilmom, da bi preprečili izhlapevanje ter 

kontaminacijo vzorcev in jih postavili na magnetno mešalo. Dve čaši s kislino smo izpostavili 

mešanju štiri ure, ostale štiri čaše pa mešanju 24 ur. Po končani ekstrakciji smo vse raztopine 

prefiltrirali. Tri raztopine (voda 24 ur, kislina 4 ur, kislina 24 h) smo prenesli v 100 mL bučke, 

jih dopolnili do oznake in izvedli razklop po postopku za tekoče vzorce. V ostalih treh 

raztopinah pa smo izvedli adsorpcijo z magnetnimi nanodelci, kot je opisano v poglavju 3.5.1.  

Filtrne pogače, ki smo jih dobili pri filtriranju, smo čez noč sušili v sušilniku na 105 °C do 

konstantne mase, nato pa ohladili v eksikatorju ter izvedli razklop po postopku za trdne vzorce, 

kot je opisano v poglavju 3.4.2.2. 

3.4.2 Razklop tekočih in trdnih vzorcev 

Kot določuje Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu [3], smo pred 

merjenjem koncentracij težkih kovin v vzorcih opravili kislinski razklop vzorcev. Za razklop 

tekočih vzorcev smo uporabljali koncentrirano HNO3, za razklop trdnih vzorcev pa zlatotopko, 

ki jo predstavlja zmes HNO3 in HCl v volumskem razmerju 1:3. Razklop tekočih in trdnih 

vzorcev smo izvajali v digestoriju. 
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3.4.2.1 Razklop tekočih vzorcev 

V čašo smo vlili 100 mL tekočega vzorca ter zelo počasi s pipeto odmerili in dodali 25 mL 

koncentrirane HNO3, saj je prišlo do močnega dimljenja. Čaše smo postavili na kuhalnik ter 

pokrili z urnim steklom in kuhali dve uri pri temperaturi, ki je omogočala rahlo vrenje 

raztopine (slika 3.5). 

 
Slika 3.5: Razklop tekočih vzorcev 

Po končanem razklopu smo čaše z vzorci odstavili s kuhalnika in ohladili. Slika 3.6 prikazuje 

vzorce a) pred in b) po razklopu. Opazimo lahko znatno spremembo v barvi vzorcev. 

 

 
Slika 3.6: Filtrati digestatov pred in po razklopu 

Vzorce smo po končanem razklopu prefiltrirali preko filter papirja in  prenesli v 100 mL bučke, 

dopolnili do oznake z destilirano vodo ter dobro premešali. Po končanem razklopu smo 

koncentracije težkih kovin določili s pomočjo atomske absorpcijske spektrometrije (AAS). 
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3.4.2.2 Razklop trdnih vzorcev 

2,5 g osnovnega vzorca oz. posušene filtrne pogače smo zatehtali v čaše ter zelo počasi dodali 

najprej 21 mL 30 % HCl ter nato še 7 mL 65 % HNO3. Čaše smo pokrili z urnim steklom in 

nato kuhali 2 uri pri rahlem vrenju. Pri razklopu trdnih vzorcev smo morali biti pazljivi na 

temperaturo, saj je v prve pol ure prišlo do močnega penjenja in dimljenja, kar lahko vidimo 

tudi na sliki 3.7. 

 
Slika 3.7: Razklop trdnih vzorcev 

Vzorce smo nato ohladili, prefiltrirali v 100 mL bučke in ostanke na filtrnem papirju večkrat 

sprali z destilirano vodo. Bučke smo dopolnili do oznake, dobro premešali ter pomerili 

koncentracije težkih kovin s pomočjo AAS. 

3.5 Adsorpcija in desorpcija težkih kovin 

V tem podpoglavju sta opisana eksperimentalna postopka adsorpcije ter desorpcije težkih 

kovin na oziroma iz modificiranih magnetnih nanodelcev. 

3.5.1 Adsorpcija težkih kovin na magnetne nanodelce 

Najprej smo zatehtali ustrezno količino modificiranih magnetnih nanodelcev. Pri prvem, 

drugem in tretjem eksperimentu smo uporabljali 100 mg, pri četrtem eksperimentu pa smo 

uporabljali 50 mg modificiranih magnetnih nanodelcev. Nato smo čaše s predhodno 

pripravljenimi filtrati digestatov postavili na mešalo, v njih dali magnetne mešalčke in s 

pomočjo raztopine NaOH nastavili pH vrednost na 3,5. Pri tej vrednosti pH-ja se kovine še ne 

obarjajo ter uporabljene nanodelce ne moti prevelika kislost. Hitrost mešanja smo nato 

nastavili na 500 obratov na minuto, da se nam dodani delci ne bi prijeli na magnetna mešala. 

Magnetne nanodelce smo pazljivo vsuli v filtrate in še enkrat preverili ustreznost hitrosti 

mešanja. Adsorpcija težkih kovin je potekala dve uri ob konstantnem mešanju in temperaturi. 

Po končani adsorpciji smo čaše odstavili iz mešala in delce posedli z magnetom, kot prikazuje 

slika 3.8. 
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Slika 3.8: Postopek ločevanja magnetnih nanodelcev iz filtratov 

Vzorce smo nato prefiltrirali, izvedli razklop in jih shranili za nadaljnjo analizo. Modificirane 

magnetne nanodelce smo po adsorpciji večkrat sprali z destilirano vodo in posušili v sušilniku. 

3.5.2 Desorpcija težkih kovin iz magnetnih nanodelcev 

V sklopu eksperimentalnega dela smo izvedli tudi poizkus odstranitve prej adsorbiranih težkih 

kovin iz nanodelcev zaradi nezadostne količine sintetiziranih modificiranih magnetnih 

nanodelcev za četrti eksperiment. Ta postopek imenujemo desorpcija. Nanodelce tretjega 

eksperimenta smo stehtali in dali v čašo, nato pa smo jim dodali 0,1 M raztopino Na2EDTA 

in pustili mešati dve uri. Po končani desorpciji smo nanodelce večkrat temeljito sprali z ultra 

čisto vodo, da smo ves Na2EDTA odstranili z nanodelcev, saj bi le-ta lahko vplival na proces  

adsorpcije v naslednjem ciklu. Mokre nanodelce smo pazljivo prenesli v petrijevke (slika 3.9) 

ter jih posušili v sušilniku pri temperaturi 60 °C. 

 
Slika 3.9: Magnetni nanodelci pred sušenjem 

3.6 Analiza vsebnosti težkih kovin  

Tekom diplomskega dela smo merili spremembo koncentracije štirih težkih kovin (Zn, Cu, Ni, 

Cd) s pomočjo atomske absorpcijske spektrometrije. Absorbanco cinka smo merili pri valovni 

dolžini 213,9 cm-1, absorbanco bakra pri 324,8 cm-1, absorbanco niklja pri 232,0 cm-1 in 

absorbanco kadmija pri 228,8 cm-1.  
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3.6.1 Atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) 

Atomske spektroskopske metode so analizne metode, ki se uporabljajo za kvalitativno in 

kvantitativno določanje več kot 70 kemijskih elementov [23]. Prednosti uporabe omenjenih 

metod so hitrost, visoka selektivnost, specifičnost, enostavnost, natančnost, občutljivost in 

ponovljivost. Prvi in tudi eden od ključnih korakov postopka merjenja z AAS je atomizacija. 

Atomizacija je postopek, kjer molekule in ione iz tekočega vzorca pretvorimo v atome in ione 

pod vplivom visoke temperature (1700-3150 °C) v plamenu ali pod vplivom električnega toka. 

Tako nastali nevzbujeni atomi imajo lastnost, da absorbirajo svojo lastno svetlobo, tj. 

absorbirajo elektromagnetno valovanje pri specifični valovni dolžini in tako preidejo iz nižje 

na višje energijske nivoje, pri čemer jim merimo absorbanco, ki je premosorazmerna 

koncentraciji ionov v vzorcu [23,24]. 

V sklopu eksperimentalnega dela je bil postopek priprave delovne standardne raztopine in 

standardov za vsako kovino enak. Najprej smo iz standardne raztopine posamezne kovine s 

koncentracijo 1000 mg/L pripravili delovno standardno raztopino koncentracije 10 mg/L. Iz 

delovne standardne raztopine smo si nato pripravili standarde ustreznih koncentracij, ki smo 

jih uporabili za pripravo umeritvene krivulje za posamezno kovino.  Kasneje smo pomerili še 

koncentracije te kovine v vzorcih. 

Uporabili smo sledeče koncentracije standardov za posamezne kovine:  

 Standardi za cink: 0,4 mg/L, 0,8 mg/L, 1,2 mg/L in 1,6 mg/L;  

 Standardi za baker: 0,8 mg/L, 1,2 mg/L, 1,6 mg/L, 2,0 mg/L in 2,5 mg/L; 

 Standardi za nikelj: 0,4 mg/L, 0,8 mg/L, 1,2 mg/L in 1,6 mg/L; 

 Standardi za kadmij: 0,05 mg/L, 0,1 mg/L, 0,25 mg/L, 0,5 mg/L, 1 mg/L, 1,5 mg/L in 

2 mg/L. 

3.6.2 ATR-Infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo (ATR-FTIR) 

Infrardeča spektroskopija na oslabljen totalni odboj s Fourierjevo transformacijo (ang. 

attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy) oz. ATR-FTIR je analizna 

metoda, ki se uporablja za kvantitativno in kvalitativno analizo organskih in anorganskih 

vzorcev. Kot rezultat meritev dobimo infrardeči absorpcijski spekter, ki prikazuje profil 

vzorca, tj. značilni molekularni odtis. FTIR spektrometer je učinkovit analitični instrument za 

zaznavanje funkcionalnih skupin, za prepoznavanje kemijskih vezi v molekuli in za določanje 

molekularnih struktur. S FTIR metodo lahko analiziramo vse plinske, tekoče in trdne vzorce 

[25]. Ko vzorec izpostavimo infrardečemu sevanju, molekule vzorca selektivno absorbirajo 

sevanje določenih valovnih dolžin, kar povzroči spremembo dipolnega momenta. Posledično 

se vibracijska energija molekul spremeni iz osnovnega v vzbujeno stanje. Število 

absorpcijskih vrhov na absorpcijskem spektru je povezano s številom vibracijske svobode 

molekul. Intenzivnost absorpcijskih vrhov pa je povezana s spremembo dipolnega momenta 

in možnostjo prehoda energijskih nivojev [26]. 

V diplomski nalogi smo metodo FTIR uporabili za analizo osnovnih in že uporabljenih 

modificiranih magnetnih nanodelcev, ki smo jih po uporabi posušili v petrijevkah v sušilniku 

do konstantne mase, ter za analizo osnovnih vzorcev digestatov ter filtrnih pogač. 
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4 Meritve 

V tem poglavju so prikazani povprečni rezultati meritev, ki smo jih izvedli v osnovnih vzorcih, 

filtrnih pogačah in v filtratih s pomočjo AAS.  

4.1 Koncentracija težkih kovin v osnovnih vzorcih in filtrnih pogačah 

Po razklopu trdnih vzorcev, kot je opisano v poglavju 3.4.2.2, smo izmerili koncentracije 

težkih kovin v osnovnih vzorcih digestatov in v filtrnih pogačah. Meritve smo izvedli samo za 

prve tri eksperimente, saj smo pri četrtem eksperimentu pričakovali enake rezultate kot pri 

tretjem eksperimentu (razlika med eksperimentoma je le v količini nanodelcev, kot je 

prikazano v tabeli 3.1).   

Tabele 4.1 – 4.3 nam prikazujejo mase osnovnih vzorcev, mase ustreznih filtrnih pogač ter 

povprečne koncentracije težkih kovin v mg/kg s.s. v posameznih vzorcih, ki so bili izmerjeni 

s pomočjo AAS. Tabeli 4.1 in 4.2 prikazujeta mase in koncentracije kovin v digestatu 1 za 

prva dva eksperimenta, tabela 4.3 pa mase in koncentracije kovin v digestatu 2 za tretji 

eksperiment (parametri za posamezne eksperimente so podani v tabeli 3.1). 

Tabele 8.1- 8.3 (priloga) nam prikazujejo koncentracije težkih kovin v osnovnih vzorcih in 

filtrnih pogačah za tri paralelke, iz katerih smo izračunali povprečne vrednosti, ki so podane 

v spodnjih tabelah. 

 

Tabela 4.1: Povprečna koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu D1 in v filtrnih pogačah po ekstrakciji kovin s 

citronsko kislino - eksperiment 1 

    mv  

(g) 
Zn  

(mg/kg s.s.)   
Cu 

(mg/kg s.s.)   
Ni  

(mg/kg s.s.)   
Cd 

(mg/kg s.s.)   

D1 osnovni vzorec  2,5025 875,12 187,01 181,02 9,99 

FILTRNA 

POGAČA 

voda 24 h 1,5048 207,34 175,44 133,24 6,98 

kislina 4 h 2,5025 123,88 173,43 102,90 2,80 

kislina 24 h 1,5031 21,29 172,98 88,15 2,33 

 

Tabela 4.2: Povprečna koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu D1 in v filtrnih pogačah po ekstrakciji kovin s 

citronsko kislino - eksperiment 2 

    mv  

(g) 
Zn  

(mg/kg s.s.)   
Cu 

(mg/kg s.s.)   
Ni  

(mg/kg s.s.)   
Cd 

(mg/kg s.s.)   

D1 osnovni vzorec  2,5051 864,30 161,61 172,46 8,94 

FILTRNA 

POGAČA 

voda 24 h 2,5041 208,65 152,91 127,47 6,05 

kislina 4 h 2,5015 123,93 150,23 104,52 2,72 

kislina 24 h 2,5045 22,96 149,17 83,50 2,16 
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Tabela 4.3: Povprečna koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu D2 in v filtrnih pogačah po ekstrakciji kovin z 

oksalno kislino - eksperiment 3 

    mv  

(g) 
Zn  

(mg/kg s.s.)   
Cu 

(mg/kg s.s.)   
Ni  

(mg/kg s.s.)   
Cd 

(mg/kg s.s.)   

D2 osnovni vzorec  2,5074 286,15 85,51 98,91 3,96 

FILTRNA 

POGAČA 

voda 24 h 2,5055 106,57 83,46 96,23 < 2,00 

kislina 4 h 2,5089 89,12 78,36 83,74 < 2,00 

kislina 24 h 2,5024 29,93 72,45 72,21 < 2,00 

 

Pri vseh vzorcih in filtrnih pogačah smo vzeli približno 2,5 g suhe snovi materiala, razen v 

primeru filtrnih pogač, ki sta bili obdelani s vodo in s kislino (24 h) smo vzeli približno 1,5 g 

suhe snovi materiala (kot je razvidno v tabeli 4.1), ker smo razklop ponovili zaradi prevelikega 

penjenja med samim postopkom. Pri tretjem eksperimentu (tabela 4.3) je bila koncentracija 

kadmija v filtrnih pogačah pod mejo zaznavnosti, zato smo za koncentracije upoštevali 

spodnjo mejo umeritvene krivulje. 

4.2 Koncentracija težkih kovin v filtratih 

Po razklopu tekočih vzorcev, kot je opisano v poglavju 3.4.2.1, smo izmerili koncentracije 

težkih kovin v filtratih. Tabele 4.4 – 4.7 prikazujejo mase osnovnega vzorca D1 (eksperiment 

1 in eksperiment 2), mase osnovnega vzorca D2 (eksperiment 3 in eksperiment 4) pred 

kemijskim izluževanjem s kislinami ter povprečne koncentracije težkih kovin v mg/L v 

posameznih filtratih po izluževanju oziroma po izluževanju in adsorpciji, ki so bili izmerjeni 

s pomočjo AAS. Tabele so prikazane za posamezne eksperimente, kot so opisani v tabeli 3.1 

Pri vseh filtratih smo upoštevali tudi ustrezne redčitve. 

Tabele 8.4 – 8.7 v prilogi nam prikazujejo koncentracije težkih kovin v filtratih za tri paralelke, 

s pomočjo katerih smo izračunali povprečne vrednosti, ki so podane v spodnjih tabelah. 

Spodnje tabele nam prav tako prikazujejo prvotne pH vrednosti filtratov (pH razt.), s pomočjo 

NaOH nastavljene pH vrednosti filtratov pred dodatkom magnetnih nanodelcev (pH pred) in 

pH vrednosti po končani adsorpciji ter odstranitvi magnetnih nanodelcev (pH po). pH vrednost 

filtratov smo s pomočjo NaOH nastavili na 3,5, da bi preučili odvisnost učinkovitosti 

adsorpcije magnetnih nanodelcev v odvisnosti od pH vrednosti filtratov. 

 

Tabela 4.4: Povprečna koncentracija težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin s citronsko kislino in po ekstrakciji 

kovin ter adsorpciji na magnetne nanodelce - eksperiment 1 

FILTRAT mv  

(g) 

pHrazt. pHpred pHpo Zn 

(mg/L)   

Cu 

(mg/L)   

Ni 

(mg/L)   

Cd 

(mg/L)   

voda 24 h 5,0001       93,80 5,16 1,67 1,74 

voda 24 h+MNPs 5,0018 2,85 / 3,08 72,00 3,90 1,10 1,31 

kislina 4 h 5,0027       94,40 7,56 1,95 1,99 

kislina 4 h+MNPs 5,0085 2,25 / 2,28 75,20 6,46 1,39 1,59 

kislina 24 h 5,0002       97,00 9,24 2,03 2,39 

kislina 24 h+MNPs 5,0036 2,25 / 2,29 86,70 8,48 1,65 2,11 
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Tabela 4.5: Povprečna koncentracija težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin s citronsko kislino in po ekstrakciji 

kovin ter adsorpciji na magnetne nanodelce - eksperiment 2 

FILTRAT mv  

(g) 

pHrazt. pHpred pHpo Zn 

(mg/L)   

Cu 

(mg/L)   

Ni 

(mg/L)   

Cd 

(mg/L)   

voda 24 h 5,0015       93,40 4,62 2,28 1,85 

voda 24 h+MNPs 5,0048 2,75 3,48 3,98 69,40 3,13 0,86 1,32 

kislina 4 h 5,0044       95,20 6,55 2,43 2,05 

kislina 4 h+MNPs 5,0044 2,18 3,58 3,62 73,50 5,41 1,27 1,56 

kislina 24 h 5,0013       97,70 6,60 2,60 2,42 

kislina 24 h+MNPs 5,0029 2,19 3,48 3,58 85,70 5,81 1,55 1,99 

 

Tabela 4.6: Povprečna koncentracija težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin z oksalno kislino in po ekstrakciji 

kovin ter adsorpciji na magnetne nanodelce - eksperiment 3 

FILTRAT mv  

(g) 

pHrazt. pHpred pHpo Zn 

(mg/L)   

Cu 

(mg/L)   

Ni 

(mg/L)   

Cd 

(mg/L)   

voda 24 h 5,0093       33,60 2,88 1,29 0,18 

voda 24 h+MNPs 5,0062 2,32 3,49 3,86 24,44 2,18 0,81 0,14 

kislina 4 h 5,0074       35,08 6,52 1,42 0,26 

kislina 4 h+MNPs 5,0088 1,24 3,58 3,60 27,68 6,03 1,20 0,22 

kislina 24 h 5,0030       44,08 6,91 1,65 0,40 

kislina 24 h+MNPs 5,0032 1,23 3,48 3,54 41,44 6,45 1,47 0,37 

 

Tabela 4.7: Povprečna koncentracija težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin z oksalno kislino in po ekstrakciji 

kovin ter adsorpciji na magnetne nanodelce - eksperiment 4 

FILTRAT mv  

(g) 

pHrazt. pHpred pHpo Zn 

(mg/L)   

Cu 

(mg/L)   

Ni 

(mg/L)   

Cd 

(mg/L)   

voda 24 h 5,0073       30,78 2,84 1,31 0,18 

voda 24 h+MNPs 5,0048 2,30 3,50 3,65 26,19 2,53 1,05 0,15 

kislina 4 h 5,0015       33,76 6,13 1,44 0,28 

kislina 4 h+MNPs 5,0014 1,39 3,47 3,63 30,45 5,90 1,32 0,26 

kislina 24 h 5,0021       40,22 6,77 1,69 0,37 

kislina 24 h+MNPs 5,0014 1,38 3,46 3,54 39,23 6,57 1,60 0,36 
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5 Rezultati in diskusija 

V tem poglavju so grafično in tabelarično prikazani rezultati ekstrakcije, adsorpcije in 

desorpcije s pripadajočo diskusijo. Podani so tudi rezultati ATR-FTIR analize, s pomočjo 

katere smo karakterizirali osnovne modificirane magnetne nanodelce ter analizirali nanodelce 

in vzorce digestatov tekom postopka. Za posamezne eksperimente (1-3) smo določili in 

primerjali učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin glede na vrsto kisline in kontaktni čas za 

posamezne kovine ter primerjali dobljene rezultate z mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi 

blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Nato smo za eksperimente (1-4) določili in 

primerjali učinkovitosti adsorpcije glede na pH vrednost raztopine, glede na vrsto kisline in 

glede na uporabljeno maso modificiranih magnetnih nanodelcev. 

5.1 Karakterizacija magnetnih nanodelcev 

Za karakterizacijo sintetiziranih magnetnih nanodelcev (postopek sinteze je opisan v poglavjih 

3.3.1 – 3.3.3) smo uporabili metodo površinske ATR-FTIR spektroskopije, s katero smo 

določili funkcionalne skupine prisotne na površini delcev. Slika 5.1 prikazuje FTIR spekter 

sintetiziranih magnetnih nanodelcev. 

 

 
Slika 5.1: FTIR spekter modificiranih magnetnih nanodelcev 
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Vrh pri valovni dolžini 558 cm-1 ustreza Fe-O vibracijam Fe2O3. Pik pri 794 cm-1 dokazuje 

prisotnost epoksi skupin, širok adsorpcijski pas pri približno 1050 cm-1 pa lahko pripišemo Si-

O-Si vibracijam, ki nam dokazujejo prisotnost SiO2 prevleke. Adsorpcijski pas pri 3344 cm-1 

pripada vibracijam N-H in O-H [7]. FTIR spekter (slika 5.1) dokazuje, da so bili nanodelci 

uspešno oblečeni s silicijevim dioksidom ter nadalje uspešno funkcionalizirani z derivatom 

GOPTS-bPEI. 

5.2 Ekstrakcija težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata 

V tem podpoglavju so prikazane učinkovitosti ekstrakcije za posamezne eksperimente, prav 

tako je grafično prikazana primerjava učinkovitosti ekstrakcije glede na vrsto uporabljene 

kisline in glede na kontaktni čas vzorca s kislino. 

5.2.1 Učinkovitost ekstrakcije 

Učinkovitost ekstrakcije smo izračunali po naslednji enačbi: 

𝑈 (%) =
𝑐𝑜−𝑐

𝑐0
∗ 100 (enačba 5.1) 

kjer je: 

U – učinkovitost [%], 

c0 – začetna koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu [mg/kg] in 

c – končna koncentracija težkih kovin v filtrnih pogačah [mg/kg]. 

 

Diagram 5.1 nam prikazuje učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač po 

ekstrakciji s citronsko kislino za eksperiment 1. Rezultate smo dobili s pomočjo zgoraj 

navedene enačbe in koncentracij, ki so navedene v tabeli 4.1. Opazimo lahko, da za vse kovine 

dosežemo najnižjo učinkovitost ekstrakcije v primeru uporabe vode, najvišjo učinkovitost pa 

pri enodnevnem izluževanju s citronsko kislino. Prav tako je razvidno, da iz vzorcev izlužimo 

največ cinka, sledita kadmij in nikelj, najmanj pa je učinkovita ekstrakcija bakra. 

 

 
Diagram 5.1: Učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač s citronsko kislino - eksperiment 1 

Diagram 5.2 nam prav tako prikazuje učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač 

po ekstrakciji s citronsko kislino za eksperiment 2. Razlika med eksperimentoma 1 in 2 je le 

v pH vrednosti, kot je razvidno iz tabele 3.1. Primerjava rezultatov nam pokaže, da dobimo 

zelo podobne rezultate.  
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Diagram 5.2: Učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač s citronsko kislino – eksperiment 2 

Diagram 5.3 nam prikazuje učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač po 

ekstrakciji z oksalno kislino za eksperiment 3. Opazimo lahko, da prav tako kot v zgornjih 

dveh primerih dosežemo najnižjo učinkovitost pri izluževanju kovin z vodo, srednjo pri 

štiriurnem izluževanju s kislino, najvišjo pa pri enodnevnem izluževanju s kislino. Prav tako 

iz vzorcev izlužimo največ cinka, nato sledi kadmij, nikelj, metoda pa je prav tako najmanj 

učinkovita v primeru bakra. 

 

 
Diagram 5.3: Učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač z oksalno kislino - eksperiment 3 

Tabele 8.8 – 8.10 (priloga) tabelarično prikazujejo učinkovitosti ekstrakcije v filtrnih pogačah 

za posamezne eksperimente. 

Pri eksperimentu 4 koncentracije težkih kovin v filtrnih pogačah nismo izmerili, saj sta 

eksperimenta 3 in 4 iz vidika ekstrakcije enaka. Med eksperimentoma je razlika le v postopku 

adsorpcije na magnetne nanodelce, kjer pri eksperimentu 3 dodamo 100 mg nanodelcev 

ekstrahiranemu vzorcu, pri eksperimentu 4 pa vzorcu dodamo 50 mg nanodelcev.  

5.2.2 Primerjava učinkovitosti ekstrakcije glede na vrsto kisline 

Primerjali smo učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin iz osnovnega vzorca digestata glede na 

vrsto kisline za eksperimenta 2 in 3, ki se razlikujeta le v uporabljeni kislini. Pri eksperimentu 

2 smo uporabili citronsko kislino, pri eksperimentu 3 pa oksalno kislino (tabela 3.1). Tako 

smo primerjali učinkovitost 0,2 M citronske kisline in 0,2 M oksalne kisline.  
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Diagram 5.4 prikazuje primerjavo učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin po 4-urnem 

izluževanju s citronsko ter z oksalno kislino. Vidimo lahko, da se je citronska kislina pri skoraj 

vseh kovinah izkazala za učinkovitejšo, razen v primeru bakra. 

 
Diagram 5.4: Primerjava učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin pri 4 h izluževanju s citronsko in oksalno kislino 

Diagram 5.5 prikazuje primerjavo učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin iz digestatov po 

enodnevnem izluževanju s citronsko in oksalno kislino. Prav tako kot v zgornjem primeru se 

je citronska kislina izkazala za bolj učinkovito, izjemo tudi tukaj predstavlja baker. 

 

 
Diagram 5.5: Primerjava učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin pri enodnevnem izluževanju s citronsko in oksalno 

kislino 

Na podlagi zgornjih dveh diagramov lahko zaključimo, da je citronska kislina učinkovitejša 

pri izluževanju cinka, niklja in kadmija, oksalna kislina pa v primeru izluževanja bakra. 

Strokovni članki na to temo se precej razlikujejo. Li in drugi [5] so preučevali učinkovitost 

ekstrakcije cinka, bakra in niklja ob uporabi citronske in oksalne kisline. Pri vseh vrstah kovin 

so dosegli višje učinkovitosti pri uporabi oksalne kisline. Izlužili so največ cinka, nato je sledil 

baker, najmanj pa so izlužili niklja. Po drugi strani pa so Zaleckas in drugi [27] raziskovali 

učinkovitost ekstrakcije cinka, bakra, niklja in kadmija ob uporabi citronske in oksalne kisline 
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(kot v naši raziskavi). Ugotovili so, da se je citronska kislina izkazala za učinkovitejšo pri vseh 

kovinah. Iz blata so ekstrahirali največ cinka, sledita baker in nikelj, na koncu pa kadmij. 

5.2.3 Primerjava učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin glede na čas 

Primerjali smo tudi učinkovitosti izluževanj težkih kovin glede na čas izpostavljenosti trdnih 

frakcij digestatov kislinam in sicer pri 4-urni ter 24-urni izpostavljenosti. 

Diagram 5.6 prikazuje primerjavo učinkovitosti ekstrakcije glede na čas pri uporabi citronske 

kisline. Vidimo lahko, da se učinkovitost povečuje z daljšanjem časa. Največje povečanje 

učinkovitosti lahko opazimo pri niklju (12,18 %), najmanjše pa pri bakru (0,66 %). 

 

 
Diagram 5.6: Primerjava učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin glede na čas izpostavljenosti za citronsko kislino 

Diagram 5.7 prikazuje primerjavo učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin glede na čas v 

primeru uporabe oksalne kisline. Prav tako kot pri citronski kislini, se tudi tukaj učinkovitosti 

večajo s časom izpostavljenosti. Največje izboljšanje lahko opazimo pri cinku (20,69 %), 

najmanjše pa pri bakru (6,88 %). 
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Diagram 5.7: Primerjava učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin glede na čas izpostavljenosti za oksalno kislino 

5.2.4 Primerjava rezultatov z mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Glavni namen drugega dela diplomske naloge, tj. ekstrakcije težkih kovin, je bil znižanje 

koncentracije težkih kovin v digestatih pod mejne vrednosti, določene z Uredbo o uporabi 

blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu [3], da bi omogočili njihovo varno in 

pravilno uporabo v kmetijstvu. Tabela 5.1 prikazuje primerjavo rezultatov z mejnimi 

vrednostmi. Pri vsakem eksperimentu smo upoštevali koncentracije težkih kovin, ki smo jih 

dobili po enodnevnem izluževanju s pomočjo kislin, saj smo v teh primerih dobili najboljše 

rezultate. Diagram 8.1 (priloga) nam grafično prikazuje primerjavo koncentracij težkih kovin 

v osnovnih vzorcih pred izluževanjem kovin z mejnimi vrednostmi. Diagram 8.2 (priloga) pa 

grafično prikazuje primerjavo dobljenih rezultatov z mejnimi vrednostmi, ki so določene z 

uredbo. 

 

Tabela 5.1: Primerjava rezultatov z mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v 

kmetijstvu 

 
Zn (mg/kg 

s.s.)   

Cu (mg/kg 

s.s.)   

Ni (mg/kg 

s.s.)   

Cd (mg/kg 

s.s.)   

mejne vrednosti 1200 300 75 1,5 

eksperiment 1 21,29 172,98 88,15 2,33 

eksperiment 2 22,96 149,17 83,50 2,16 

eksperiment 3 29,93 72,45 72,21 < 2,00 

 

Ugotovitve so naslednje: 

 Cink: pri vseh treh eksperimentih so koncentracije cinka pod mejno vrednostjo, 

 Baker: pri vseh treh eksperimentih so koncentracije bakra pod mejno vrednostjo, 

 Nikelj: koncentraciji niklja sta pri prvem in drugem eksperimentu nad mejno 

vrednostjo, pri tretjem eksperimentu je koncentracija pod mejno vrednostjo, 

 Kadmij: pri vseh treh eksperimentih so koncentracije kadmija nad mejno vrednostjo. 
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Zaključimo lahko, da obdelani vzorci niso primerni za uporabo v kmetijstvu, saj vrednosti 

koncentracij težkih kovin presegajo mejnih vrednosti.  

5.3 Adsorpcija težkih kovin na magnetne nanodelce 

V tem podpoglavju so prikazane učinkovitosti adsorpcije in adsorpcijske kapacitete za 

posamezne eksperimente. Grafično je prikazana tudi primerjava učinkovitosti adsorpcije glede 

na pH vrednost filtratov in glede na uporabljeno količino nanodelcev. 

5.3.1 Učinkovitost adsorpcije in adsorpcijska kapaciteta 

Učinkovitost adsorpcije smo izračunali po enačbi (povzeto po [7]): 

𝑈 (%) =
𝑐𝑜−𝑐

𝑐0
∗ 100 (enačba 5.2) 

kjer so: 

U – učinkovitost [%], 

c0 – začetna koncentracija težkih kovin v filtratih [mg/L] in 

c – končna koncentracija težkih kovin v filtratih [mg/L]. 

 

Tabele 5.2 – 5.5 prikazujejo mase uporabljenih magnetnih nanodelcev za adsorpcijo (približno 

100 mg za eksperimente 1-3 in 50 mg za eksperiment 4, kot je prikazano v tabeli 3.1) ter 

učinkovitosti adsorpcije težkih kovin na magnetne nanodelce za posamezne eksperimente 1-

4. Rezultate smo dobili s pomočjo enačbe za izračun učinkovitosti in rezultatov v tabelah 4.4 

– 4.7 v poglavju 4.2.  

 

Tabela 5.2: Učinkovitost adsorpcije težkih kovin na magnetne nanodelce iz filtratov po ekstrakciji za eksperiment 1 

FILTRAT mn (g) 
Učinkovitost adsorpcije (%) 

Zn Cu Ni Cd 

voda 24 h 0,1003 23,24 24,42 34,01 24,71 

citronska kislina 4 h 0,1000 20,34 14,55 28,29 20,10 

citronska kislina 24 h 0,1006 10,62 8,23 18,92 11,72 
 

Tabela 5.3: Učinkovitost adsorpcije težkih kovin na magnetne nanodelce iz filtratov po ekstrakciji za eksperiment 2 

FILTRAT mn (g) 
Učinkovitost adsorpcije (%) 

Zn Cu Ni Cd 

voda 24 h 0,1001 25,70 32,24 62,40 28,65 

citronska kislina 4 h 0,1004 22,79 17,41 47,86 23,63 

citronska kislina 24 h 0,1005 12,28 11,98 40,46 17,62 

 

Tabela 5.4: Učinkovitost adsorpcije težkih kovin na magnetne nanodelce iz filtratov po ekstrakciji za eksperiment 3 

FILTRAT mn (g) 
Učinkovitost adsorpcije (%) 

Zn Cu Ni Cd) 

voda 24 h 0,1007 27,26 24,43 37,27 25,27 

oksalna kislina 4 h 0,1001 21,09 7,52 15,66 13,85 

oksalna kislina 24 h 0,1006 5,99 6,60 10,92 7,04 
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Tabela 5.5: Učinkovitost adsorpcije težkih kovin na magnetne nanodelce iz filtratov po ekstrakciji za eksperiment 4 

FILTRAT mn (g) 
Učinkovitost adsorpcije (%) 

Zn Cu Ni Cd 

voda 24 h 0,0506 14,90 10,85 19,91 13,48 

oksalna kislina 4 h 0,0500 9,82 3,72 8,31 6,38 

oksalna kislina 24 h 0,0506 2,46 2,93 5,43 3,74 

 

Na podlagi učinkovitosti adsorpcije v tabelah 5.2 – 5.5 lahko zaključimo, da so magnetni 

nanodelci izkazali največjo učinkovitost adsorpcije kovin v filtratih pridobljenih po 24-urni 

obdelavi digestatov z vodo. Njihova učinkovitost pade v primeru uporabe kislin kot 

izluževalnih reagentov. Večji kot je kontaktni čas s kislino, nižja je učinkovitost adsorpcije 

nanodelcev. Najvišjo učinkovitost smo dosegli v primeru niklja, kar nakazuje na mogočo 

selektivnost nanoadsorbenta. V primeru filtratov digestatov obdelanih s citronsko kislino smo 

najmanjšo učinkovitost dosegli za baker. Pri filtratih digestatov obdelanih z oksalno kislino se 

učinkovitosti razlikujejo glede na kontaktni čas kisline z vzorci. V primeru štiriurne obdelave 

smo najmanjšo učinkovitost dosegli v primeru bakra, pri enodnevni obdelavi pa smo 

najmanjšo učinkovitost dosegli v primeru cinka. 

Pomembno je, da razumemo mehanizem poteka adsorpcije kovin na magnetne nanodelce. 

Sklepamo, da najverjetneje pride do kelacije kovin s kovinami preko deprotonirane aminske 

skupine, s katerimi je derivatiziran bPEI v svoji strukturi izredno bogat. Pri tem lahko 

sodelujejo primarne, sekundarne in tudi terciarne aminske skupine [7].  

 

Adsorpcijsko kapaciteto smo izračunali po naslednji enačbi (povzeto po [7]): 

𝑞 =
(𝑐𝑜−𝑐)∗𝑉

𝑚𝑛
 (enačba 5.3) 

kjer je: 

q – adsorpcijska kapaciteta [mg/g], 

c0 – začetna koncentracija težkih kovin v filtratih [mg/L], 

c – končna koncentracija težkih kovin v filtratih [mg/L]. 

V – volumen raztopine (0,1 L) in 

mn – masa nanodelcev [g]. 

 

Tabele 5.6 – 5.9 prikazujejo adsorpcijske kapacitete modificiranih magnetnih nanodelcev za 

posamezne eksperimente. Rezultate smo dobili s pomočjo zgornje enačbe in tabel 4.7 – 4.10, 

kjer so navedene začetne in končne koncentracije kovin v filtratih ter tabel 5.4 – 5.7, kjer so 

navedene mase uporabljenih nanodelcev.  

 

Tabela 5.6: Adsorpcijska kapaciteta magnetnih nanodelcev v filtratih po ekstrakciji za eksperiment 1 

FILRAT 
Adsorpcijska kapaciteta nanodelcev 

Zn (mg/g) Cu (mg/g) Ni (mg/g) Cd (mg/g) 

voda 24 h 21,73 1,26 0,57 0,43 

citronska kislina 4 h 19,20 1,10 0,56 0,40 

citronska kislina 24 h 10,24 0,76 0,38 0,28 
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Tabela 5.7: Adsorpcijska kapaciteta magnetnih nanodelcev v filtratih po ekstrakciji za eksperiment 2 

FILRAT 
Adsorpcijska kapaciteta nanodelcev 

Zn (mg/g) Cu (mg/g) Ni (mg/g) Cd (mg/g) 

voda 24 h 23,98 1,49 1,42 0,53 

citronska kislina 4 h 21,61 1,14 1,16 0,48 

citronska kislina 24 h 11,94 0,79 1,05 0,42 
 

Tabela 5.8: Adsorpcijska kapaciteta magnetnih nanodelcev v filtratih po ekstrakciji za eksperiment 3 

FILRAT 
Adsorpcijska kapaciteta nanodelcev 

Zn (mg/g) Cu (mg/g) Ni (mg/g) Cd (mg/g) 

voda 24 h 9,10 0,70 0,48 0,05 

oksalna kislina 4 h 7,39 0,49 0,22 0,04 

oksalna kislina 24 h 2,62 0,45 0,18 0,03 

 

 

Tabela 5.9: Adsorpcijska kapaciteta magnetnih nanodelcev v filtratih po ekstrakciji za eksperiment 4 

FILRAT 
Adsorpcijska kapaciteta nanodelcev 

Zn (mg/g) Cu (mg/g) Ni (mg/g) Cd (mg/g) 

voda 24 h 9,06 0,61 0,51 0,05 

oksalna kislina 4 h 6,63 0,46 0,24 0,04 

oksalna kislina 24 h 1,96 0,39 0,18 0,03 

 

Iz tabel je razvidno, da imajo sintetizirani z aminskimi skupinami bogati magnetni nanodelci 

najvišjo adsorpcijsko kapaciteto v primeru cinka, sledita baker in nikelj ter na koncu kadmij. 

Plohl in drugi [7] so z enakimi modificiranimi magnetnimi nanodelci odstranjevali baker iz 

modelne raztopine CuCl2. Pri pH vrednosti 3 so dosegli adsorpcijsko kapaciteto 58 mg/g, pri 

pH vrednosti 4 pa 46 mg/g. Razlog za velike razlike med adsorpcijskimi kapacitetami v 

raziskavi [7] in adsorpcijskimi kapacitetami dobljeni v tej raziskavi je v tem, da so v raziskavi 

[7] odstranjevali kovine iz modelne raztopine, kjer so bili prisotni le Cu2+ in Cl- ioni. Po drugi 

strani pa smo v tej raziskavi kovine odstranjevali iz mulja, ki vsebuje poleg težkih kovin še 

veliko drugih elementov in spojin, ki s kovinami tekmujejo za vezna mesta in tako zasedejo ta 

mesta. Ahmadi in drugi [28] so s pomočjo golih maghemitnih nanodelcev odstranjevali cink 

iz modelnih raztopin. Največja adsorpcijska kapaciteta, ki so jo dosegli je bila 1,75 mg/g. V 

sklopu diplomske naloge smo dosegli največjo adsorpcijsko kapaciteto za cink v vrednosti 

23,98 mg/g (eksperiment 2). To nam prav tako nakazuje na dejstvo, da so modificirani 

magnetni nanodelci, ki smo jih sintetizirali, učinkovitejši kot nemodificirani, kot so že tudi 

dokazali Plohl in drugi [7]. 

 

5.3.2 Celokupna adsorpcijska kapaciteta 

Tabela 5.10 prikazuje celokupne adsorpcijske kapacitete magnetnih nanodelcev za posamezne 

eksperimente. Rezultate smo dobili s seštevanjem adsorpcijskih kapacitet za vse preiskovane 

kovine za posamezne eksperimente. Podobnost rezultatov eksperimenta 1 in 2 (razlika v 

vrednosti pH) ter eksperimentov 3 in 4 (razlika v masi nanodelcev) nakazuje na pravilnost 

eksperimentalnega postopka. Iz tabele je razvidno, da je celokupna adsorpcijska kapaciteta 
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uporabljenih magnetnih nanodelcev največja v filtratih digestatov obdelanih z vodo, nato pa 

kapaciteta pada z večanjem kontaktnega časa kisline z vzorcem. 

 

Tabela 5.10: Celokupna adsorpcijska kapaciteta magnetnih nanodelcev v mg/g za posamezne eksperimente 

FILRAT 

Celokupna adsorpcijska kapaciteta (mg/g) 

Eksperiment 

1 

Eksperiment 

2 

Eksperiment 

3 

Eksperiment 

4 

voda 24 h 23,99 27,42 10,33 10,23 

kislina 4 h 21,26 24,39 8,14 7,37 

kislina 24 h 11,66 14,20 3,28 2,56 

 

5.3.3 Primerjava učinkovitosti adsorpcije glede na pH vrednost 

Najprej smo primerjali učinkovitosti adsorpcije težkih kovin na magnetne nanodelce v 

odvisnosti od pH vrednosti filtratov (primerjava eksperimentov 1 in 2). Pri eksperimentu 1 

smo magnetne nanodelce dodali filtratom, ki jim predhodno nismo umerili pH vrednosti (pH 

vrednosti teh vzorcev so se gibale nekje med 2,25 – 2,85).V primeru eksperimenta 2 pa smo 

pred adsorpcijo pH vrednost filtratov umerili na vrednost 3,5, kot je razvidno v tabeli 3.1.  

Diagram 5.8 prikazuje primerjavo učinkovitosti adsorpcije modificiranih magnetnih 

nanodelcev v filtratih digestatov po enodnevnem izluževanju kovin z vodo. Vidimo, da v 

primeru nastavljene pH vrednosti na 3,5 dosežemo višje učinkovitosti adsorpcije. Največje 

izboljšanje opazimo pri niklju (28,39 %), medtem ko se učinkovitost adsorpcije cinka zviša za 

najmanj (2,46 %). 

 

 
Diagram 5.8: Primerjava učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na pH vrednost za filtrate po 

enodnevni obdelavi z vodo 

Diagram 5.9 prikazuje primerjavo učinkovitost adsorpcije v filtratih digestatov, ki smo jih 

dobili po štiriurnem izluževanju s kislino. Vidimo, da se učinkovitosti prav tako kot pri 

obdelavi z vodo, zvišajo v primeru višje pH vrednosti. Največje izboljšanje lahko opazimo pri 

niklju (19,57 %), najmanjše pa pri cinku (2,45 %). 
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Diagram 5.9: Primerjava učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na pH vrednost za filtrate po 

štiriurni obdelavi s kislino 

Na diagramu 5.10 so prikazane učinkovitosti adsorpcije kovin za filtrate digestatov po 24-

urnem izluževanju kovin s kislino. Tudi tukaj učinkovitost naraste z nastavljanjem pH 

vrednosti kot v prejšnjih dveh primerih. Prav tako opazimo največje izboljšanje učinkovitosti 

pri niklju (21,54 %), najmanjše pa pri cinku (1,66 %).  

 
Diagram 5.10: Primerjava učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na pH vrednost za filtrate po 

enodnevni obdelavi s kislino 

Na podlagi zgornjih treh diagramov lahko zaključimo, da ima pH vrednost filtratov največji 

vpliv na učinkovitost adsorpcije niklja, nato kadmija, bakra, najmanjši vpliv pa ima na 

adsorpcijo cinka.  

Ker dobimo boljše rezultate pri filtratih, pri katerih smo pH vrednost pred adsorpcijo nastavili 

na vrednost 3,5, smo pri naslednjih dveh eksperimentih (3 in 4) pH vrednost prav tako nastavili 

na prej omenjeno vrednost.  

Razlogi za povečanje učinkovitosti adsorpcije z nastavljanjem pH vrednosti so različni. Pri 

nizkih pH vrednostih so aminske funkcionalne skupine (skupine, ki omogočajo kelacijo kovin) 

predvsem primarne aminske skupine, ki so večinoma v protonirani obliki, kar pa je glede 
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ekstrakcije neugodno. Z nastavljanjem pH vrednosti na približno 3,5 smo dosegli boljše 

rezultate, saj je najverjetneje delež protoniranih aminskih skupin nižji, kot pri prvotnih pH 

vrednostih raztopin, ki so bili med 1,23 in 2,85. Smo pa tudi iz filtratov brez predhodnega 

nastavljanja pH vrednosti uspešno odstranili težke kovine, saj je kljub nizkim pH vrednostim 

določen delež sekundarnih in terciarnih aminskih skupin deprotoniranih. Ti imajo na voljo 

prost elektronski par, ki tvori kelat s težko kovino. Kot drugi razlog lahko navedemo, da so v 

deprotonirani obliki prisotne NH3
+ skupine in kovinski ioni tekmujejo s H+ za vezna mesta. 

Kot zadnji razlog pa lahko navedemo, da pride do elektrostatičnih odbijanj med magnetnimi 

nanodelci in pozitivno nabitimi kovinskimi ioni. Večje je število aminskih skupin v 

deprotonirani obliki, močnejše so odbojne sile [7]. 

Vpliv pH vrednosti na same magnetne nanodelce pa je sledeč. pH vrednost, kjer so magnetni 

nanodelci navzven nevtralni pomeni, da imajo na površini enako količino pozitivnega in 

negativnega naboja (ki se izničijo), imenujemo izoelektrična točka. Pri sintetiziranih 

adsorbentih ta točka nastopa pri pH vrednosti 8,5 [7]. Pod to vrednostjo je celokupen naboj na 

delcih pozitiven, nad to vrednostjo pa je celokupen naboj negativen, ki ga lahko pripišemo 

večji prisotnosti deprotoniranih aminskih skupin. Iz tega sledi, da so sintetizirani magnetni 

nanodelci najučinkovitejši v alkalnem področju, vendar so v tem območju težke kovine v 

obliki precipitatov, zato moramo najti kompromis. Pomembno je, da ne odstranjujemo težkih 

kovin iz raztopin, kjer pH vrednost presega vrednost, pri kateri se začnejo kovine obarjati 

(baker se začne na primer obarjati pri pH vrednosti 6), saj tako niso več dostopne v prosti 

obliki za vezna mesta. 

5.3.4 Primerjava učinkovitosti adsorpcije glede na vrsto kisline 

Nato smo primerjali učinkovitosti adsorpcije težkih kovin na magnetne nanodelce v filtratih 

glede na vrsto uporabljene kisline (primerjava eksperimentov 2 in 3). Tako smo primerjali 

učinkovitosti adsorpcije v filtratih digestatov po štiriurnem izluževanju kovin s citronsko in z 

oksalno kislino (diagram 5.11) ter učinkovitosti adsorpcije v filtratih digestatov po 

enodnevnem izluževanju kovin s citronsko in z oksalno kislino (diagram 5.12). 

 
Diagram 5.11: Primerjava učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na vrsto uporabljene kisline po 

štiriurni obdelavi s citronsko in z oksalno kislino 
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Diagram 5.12: Primerjava učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na vrsto uporabljene kisline po 

enodnevni obdelavi s citronsko in z oksalno kislino 

Ugotovili smo, da dosežemo višje učinkovitosti v filtratih digestatov, ki smo jih predhodno 

obdelali s citronsko kislino. Največjo razliko v učinkovitosti lahko opazimo pri niklju, nato 

pri kadmiju, bakru, do najmanjše razlike pa pride pri cinku. Iz zgornjih diagramov prav tako 

vidimo, da se učinkovitosti znižajo z večanjem kontaktnega časa kisline z vzorci digestatov. 

5.3.5 Primerjava učinkovitosti adsorpcije glede na maso modificiranih magnetnih 
nanodelcev 

Na koncu smo primerjali učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na njihovo 

maso. Primerjali smo učinkovitosti pri uporabi 100 mg in 50 mg magnetnih nanodelcev 

(eksperimenta 3 in 4). 

Diagrami 5.14 – 5.16 prikazujejo primerjavo učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev 

glede na maso nanodelcev za filtrate digestatov po enodnevni obdelavi z vodo, po štiriurni ter 

po enodnevni obdelavi z oksalno kislino. Opazimo lahko, da se učinkovitost adsorpcije pri 

uporabi 50 mg nanodelcev zniža približno na polovično vrednost v primerjavi adsorpcije pri 

uporabi 100 mg nanodelcev, kar je bilo za pričakovati.  

 

 
Diagram 5.13: Primerjava učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na maso nanodelcev za filtrate po 

enodnevni obdelavi z vodo 

12,28 11,98

40,46

17,62

5,99 6,60 10,92
7,04

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Zn Cu Ni Cd

U
či

n
ko

vi
to

st
 a

d
so

rp
ci

je
 (

%
)

Vrsta kovine

Primerjava učinkovitosti adsorpcije težkih kovin
KISLINA 24 h

citronska kislina

oksalna kislina

27,26
24,43

37,27

25,27

14,90
10,85

19,91

13,48

0

10

20

30

40

50

Zn Cu NiU
či

n
ko

vi
to

st
 a

d
so

rp
ci

je
 (

%
)

Vrsta kovine

Primerjava učinkovitosti adsorpcije težkih kovin
VODA 24h

100 mg

50 mg



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev   

33 
 

 

 
Diagram 5.14: Primerjava učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na maso nanodelcev za filtrate po 

štiriurni obdelavi z oksalno kislino 

 

 
Diagram 5.15: Primerjava učinkovitosti adsorpcije magnetnih nanodelcev glede na maso nanodelcev za filtrate po 

enodnevni obdelavi z oksalno kislino 

Tabela 5.11 prikazuje primerjavo adsorpcijskih kapacitet tretjega in četrtega eksperimenta. 

Kot vidimo v tabeli, so adsorpcijske kapacitete zelo podobne, kar pa je tudi logično, saj smo s 

polovično količino magnetnih nanodelcev adsorbirali iz filtratov za približno pol manjšo 

količino težkih kovin. 

 

Tabela 5.11: Primerjava adsorpcijskih kapacitet nanodelcev glede na maso nanodelcev 

FILTRAT 

Adsorpcijska kapaciteta nanodelcev (mg/g) 

Zn Cu Ni Cd 

3. eks. 4. eks. 3. eks. 4. eks. 3. eks. 4. eks. 3. eks. 4. eks. 

voda 24 h 9,10 9,06 0,70 0,61 0,48 0,51 0,05 0,05 

kislina 4 h 7,39 6,63 0,49 0,46 0,22 0,24 0,04 0,04 

kislina 24 h 2,62 1,96 0,45 0,39 0,18 0,18 0,03 0,03 
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5.3.6 Izguba nanodelcev med adsorpcijo 

Tekom eksperimentalnega dela smo želeli preveriti tudi, kakšno količino nanodelcev 

izgubimo pri posameznem adsorpcijskem ciklu (poglavje 3.5.1). Ta del smo izvedli samo pri 

tretjem in četrtem eksperimentu, torej pri tistih, kjer smo uporabljali oksalno kislino. Izgube 

mase so prikazane v tabeli 5.12 in tabeli 5.13.  

Ugotovili smo, da izgubimo najmanjšo količino nanodelcev pri filtratih z vodo, nato pri 

filtratih s kislino pri 4 urnem izluževanju, največjo količino nanodelcev pa pri filtratih s kislino 

pri enodnevnem izluževanju. Vzroki za izgubo nanodelcev so različni. Med razlogi so izgube 

pri prenašanju nanodelcev iz tehtičev v filtrate ter izgube pri ločevanju nanodelcev iz filtratov. 

Eden pomembnejših razlogov bi lahko bil tudi ta, da se kljub površinski zaščiti nanodelcev z 

amorfno plastjo SiO2, nanodelci v kislem mediju nekoliko raztapljajo, kar je razvidno tudi iz 

slike 5.2. 

 

Tabela 5.12: Izguba nase magnetnih nanodelcev pri eksperimentu 3 

FILTRAT začetna masa (g) končna masa (g) izguba (%) 

voda 24 h 0,1007 0,0987 1,99 

kislina 4 h 0,1001 0,0956 4,50 

kislina 24 h 0,1006 0,0938 6,76 

 

Tabela 5.13: Izguba mase magnetnih nanodelcev pri eksperimentu 4 

FILTRAT začetna masa (g) končna masa (g) izguba (%) 

voda 24 h 0,0506 0,0497 1,78 

kislina 4 h 0,0500 0,0482 3,60 

kislina 24 h 0,0506 0,0476 5,93 

 

 
Slika 5.2: Magnetni nanodelci po adsorpciji in sušenju 

5.4 Desorpcija težkih kovin iz magnetnih nanodelcev 

Zaradi nezadostne količine sintetiziranih nanodelcev za četrti eksperiment smo po tretjem 

eksperimentu nanodelce iz tretjega eksperimenta desorbirali. Postopek desorpcije je opisan v 

poglavju 3.5.2. V tabeli 5.14 je prikazano, koliko odstotkov začetne mase nanodelcev 
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ohranimo pri postopku desorpcije. Najmanjšo količino nanodelcev izgubimo pri nanodelcih, 

katere smo uporabili za adsorpcijo kovin v filtratu predhodno ekstrahiranem z vodo, največjo 

količino pa pri nanodelcih, ki smo jih uporabili za adsorpcijo v filtratu predhodno 

ekstrahiranem s kislino (24h).  

Najpomembnejši razlog za izgubo mase nanodelcev med postopkom desorpcije je prav tako 

kot v zgornjem primeru (izguba med adsorpcijo) njihovo raztapljanje v kislem mediju. 

Zaključimo lahko, da je desorpcija učinkovita metoda za ponovno uporabo nanodelcev, saj 

smo v vseh primerih ohranili najmanj 83 % začetne mase. 

 

Tabela 5.14: Ohranjena količina magnetnih nanodelcev pri desorpciji 

FILTRAT začetna masa (g) končna masa (g) Ostanek (%) 

voda 24 h 0,0907 0,0840 92,61 

kislina 4 h 0,0857 0,0760 88,68 

kislina 24 h 0,0796 0,0661 83,04 

 

5.5 Analiza FTIR spektrov magnetnih nanodelcev in digestatov tekom 
postopka 

V tem podpoglavju so predstavljeni FTIR spektri osnovnih vzorcev digestatov in filtrnih pogač 

po ekstrakciji z vodo oz. kislino ter FTIR spektri nanodelcev po adsorpciji težkih kovin in 

njihova primerjava s sintetiziranimi magnetnimi nanodelci. 

5.5.1 FTIR spektri osnovnega vzorca in filtrnih pogač po ekstrakciji 

Slika 5.3 prikazuje FTIR spektre osnovnega vzorca D1 in filtrnih pogač po obdelavi z vodo 

oziroma s citronsko kislino, slika 5.4 pa prikazuje FTIR spekter osnovnega vzorca D2 in 

filtrnih pogač po obdelavi z vodo oziroma z oksalno kislino. Na obeh slikah osnovna vzorca 

prikazujeta črni krivulji. Kakor smo lahko opazili že v poglavju 4.1, vsebuje digestat D2 precej 

nižje koncentracije težkih kovin, z vidika drugih elementov pa sta digestata podobna, zato 

bomo izvedli skupno analizo osnovnih vzorcev. 

Absorpcijska pasova pri 3600 cm-1 in 3560 cm-1 lahko pripišemo vibracijam O-H, ki 

nakazujejo na prisotnost karboksilnih, fenolnih in alkoholnih skupin. Vrh pri 3242 cm-1 lahko 

pripišemo simetričnemu in asimetričnemu raztezanju metilenskih skupin. Pik pri 1618 cm-1 

lahko izvira iz aromatskih C=C vibracij alkenov, iz C=O vibracij ketonov ali O-C=O estrov. 

Adsorpcijski pas pri 1090 cm-1 v primerih trdnih frakcij digestatov nakazuje na simetrično 

raztezanje vezi C-O-C ali na C-O vibracije polisaharidov. Pik pri 1420 cm-1 nakazuje na C-H 

raztezanja [29]. 
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Slika 5.3: FTIR spekter osnovnega vzorca D1 in filternih pogač po ekstrakciji z vodo ter citronsko kislino 

 
Slika 5.4: FTIR spekter osnovneg avzorca D2 in filternih pogač po ekstrakciji z vodo ter oksalno kislino 

Če primerjamo IR spektre dobljenih filtrnih pogač z IR spektrom osnovnega vzorca D1 

(slika 5.3), lahko opazimo le minimalne zamaknjenosti adsorpcijskih vrhov. V primeru 

digestata D2 in filtrnih pogač (slika 5.4) pa je prišlo do večjih razlik. Pri filtrnih pogačah 

digestatov, ki so bili obdelani z oksalno kislino, prihaja do večjega znižanja intenzitete 

absorpcijskega pasu pri 1310 cm-1 ter do znatnega povečanja intenzitete pika pri valovni 
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dolžini 1620 cm-1. Poleg tega se pri pogačah kislin (zelena in rdeča krivulja) pojavita nova 

vrhova pri 780 cm-1 in 1300 cm-1. 

5.5.2 FTIR spektri modificiranih magnetnih nanodelcev pred in po adsorpciji 
težkih kovin 

Slika 5.5 nam prikazuje FTIR spektre osnovnih modificiranih magnetnih nanodelcev ter 

nanodelcev po končanem adsorpcijskem postopku ter ločitvi iz filtratov D1, ki so bili obdelani 

z vodo oziroma s citronsko kislino (eksperiment 2). Vidimo lahko, da se že uporabljeni 

nanodelci znatno razlikujejo od neuporabljenih. Intenziteta pikov pri 3344 cm-1 in 1638 cm-1 

se pri že uporabljenih nanodelcih zmanjša. Te valovne dolžine so značilne za -NH vibracije, 

kar pa nam potrjuje predviden mehanizem adsorpcije. Piki pri nanodelcih, ki so bili 

uporabljeni v filtratih digestatov, obdelanih s kislino, so nekoliko zamaknjeni in opazimo 

lahko dva nova ostra adsorpcijska pasova pri približno 1395 cm-1 in 2360 cm-1, ki ga pri 

osnovnih nanodelcih in nanodelcih, uporabljenih v vodnih filtratih, ni. 

 
Slika 5.5: IR spekter osnovnih magnetnih nanodelcev in nanodelcev po adsorpciji – eksperiment 2 

Slika 5.6 nam prikazuje IR spekter osnovnih magnetnih nanodelcev in nanodelcev po 

končanem adsorpcijskem postopku in ločitvi iz filtratov D2, ki so bili predhodno obdelani z 

oksalno kislino (eksperiment 3). Prav tako kot v zgornjem primeru se že uporabljeni nanodelci 

znatno razlikujejo od osnovnih. Opazimo lahko novi, izrazito oster vrh pri valovni dolžini 

2362 cm-1 ter povečanje intenzitete pika pri 1636 cm-1. 
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Slika 5.6: IR spekter osnovnih magnetni nanodelcev in nanodelcev po adsorpciji – eksperiment 3 
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6 Zaključek 

Cilj diplomske naloge je bil zmanjšanje koncentracije štirih (najbolj perečih) preučevanih 

težkih kovin cinka, bakra, niklja in kadmija v vzorcih trdne frakcije digestata aktivnega blata. 

Zmanjšanje koncentracije težkih kovin smo izvedli s pomočjo kemične ekstrakcije z vodo in 

citronsko oz. oksalno kislino ter adsorpcije na modificirane magnetne nanodelce, ki smo jih 

predhodno sintetizirali in so bogati z aminskimi skupinami. Tako je bil eksperimentalni del 

diplomske naloge razdeljen na tri dele: i) v prvem delu smo sintetizirali modificirane magnetne 

nanodelce, ii) nato je sledila ekstrakcija kovin iz izbranih vzorcev digestatov z dvema 

različnima kislinama, iii) na koncu pa je še sledila adsorpcija težkih kovin predhodno 

ekstrahiranih vzorcev na magnetne nanodelce. 

V prvem delu smo tako sintetizirali maghemitne magnetne nanodelce, jih prevlekli s tanko 

plastjo SiO2 ter jih nadalje funkcionalizirali z derivatom GOPTS-bPEI. Tako pripravljene 

nanodelce smo analizirali z metodo ATR-FTIR in jih uporabili za adsorpcijo kovin iz različnih 

filtratov osnovnih vzorcev. 

V drugem delu smo preučevali učinkovitost ekstrakcije kovin iz dveh vrst digestatov (D1- 

digestat aktivenga blata in D2-digestat mešanice aktivnega blata in trave Typha latifolia), pri 

čemer smo za izluženje uporabljali vodo, citronsko kislino ter oksalno kislino. Rezultati so 

pokazali, da so kisline učinkovitejše kot voda ter da je citronska kislina primernejša za 

izluževanje cinka, niklja ter kadmija, oksalna kislina pa je učinkovitejša v primeru ekstrakcije 

bakra. V tem delu diplomske naloge smo prav tako primerjali učinkovitosti ekstrakcije glede 

na kontaktni čas kisline z osnovnim vzorcem. Primerjali smo učinkovitost ekstrakcije po 

štiriurnem in enodnevnem izluževanju. Kot je bilo tudi pričakovati, smo po 24 h dosegli boljše 

rezultate. Zaključimo lahko, da je kemična ekstrakcija učinkovita metoda za odstranjevanje 

težkih kovin iz trdnih frakcij digestatov.  

Če primerjamo naše rezultate z mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi blata iz komunalnih 

čistilnih naprav v kmetijstvu ugotovimo, da iz vidika cinka in bakra zadostujemo uredbi z 

vsemi izvedenimi eksperimenti. Koncentracijo niklja smo uspešno znižali pod mejno vrednost 

le pri osnovnih vzorcih digestatov D2 z uporabo oksalne kisline (eksperiment 3). 

Koncentracije kadmija nismo uspeli zadostno znižati v nobenem eksperimentu. Zaključimo 

lahko, da obdelani digestati niso primerni za uporabo na kmetijskih zemljišč kot gnojilo. 

V tretjem delu smo iz obdelanih filtratov digestatov nadalje odstranjevali težke kovine s 

pomočjo adsorpcije na modificirane magnetne nanodelce. Rezultati kažejo, da so modificirani 

magnetni nanodelci, ki smo jih sintetizirali, najbolj učinkoviti pri odstranjevanju niklja. 

Njihova adsorpcijska kapaciteta pada po naslednjem vrstnem redu: Zn, Cu, Ni, Cd. Ugotovili 

smo tudi, da ima pH vrednost filtratov največji vpliv na učinkovitost adsorpcije niklja, nato 

kadmija, bakra, najmanjši vpliv pa ima na adsorpcijo cinka. 

Ob morebitnem nadaljevanju diplomske naloge bi bilo smiselno proučiti učinkovitost 

ekstrakcije pri drugačnih kontaktnih časih kislin z osnovnimi vzorci. Prav tako bi bilo 

zanimivo preveriti linearno odvisnost učinkovitosti adsorpcije od mase nanodelcev ter proučiti 

učinkovitost ekstrakcije v primeru hkratne uporabe citronske in oksalne kisline. Preverili bi 

lahko tudi učinkovitosti odstranitve drugih težkih kovin, kot so Mn, As, Hg in drugih. 

  



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev   

40 
 

7 Viri in literatura 

1. Fijalkowski K., Rorat A., Grobelak A., Kacprzak M.J. The presence of contaminations 

in sewage sludge - The current situation. J Environ Manage 2017, 203, 1126-1136. 

2. Duffus J.H. "Heavy metals" a meaningless term? (IUPAC Technical Report). Pure and 

Applied Chemistry 2002, 74, 793-807. 

3. Pravno-informacijski sistem (PIS), Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih 

naprav v kmetijstvu, 2008. <pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4880> 

(dostop: 07.08.2020). 

4. Tyagi V. K., Lo S.-L. Sludge: A waste or renewable source for energy ans resources 

recovery? Renewable and Sustainable Energy Reviews 2013, 25, 708-728. 

5. Li J.-s., Tsang D.C.W., Wang Q.-m., Fang L., Xue Q., Poon C. S. Fate of metals before 

and after chemical extraction of incinerated sewage sludge ash. Chemosphere 2017, 

186, 350-359. 

6. Stylianou M. A., Kollia D., Haralambous K.-J., Inglezakis V. J., Moustakas K. G., 

Loizidou M. D. Effect of acid treatment on the removal of heavy metals from sewage 

sludge. Desalination 2007, 215, 73-81. 

7. Plohl O., Finsgar M., Gyergyek S., Ajdnik U., Ban I., Fras Zemljic L. Efficient Copper 

Removal from an Aqueous Anvironment using a Novel and Hybrid Nanoadsorbent 

Based on Derived-Polyethyleneimine Linked to Silica Magnetic Nanocomposites. 

Nanomaterials (Basel) 2019, 9. 

8. Encyclopedia Britannica. Zinc, 2020. <britannica.com/science/zinc> (dostop: 

31.07.2020). 

9. Kőnigné P. A. Heavy metal biosorption on microorganisms (Nehézfém bioszorpció 

mikroorganizmusokon), doktorska disertacija, Kémia Doktori Iskola, Pécsi 

Tudományegyetem, Pécs, 2014. 

10. Inštitut za nutricionistiko. Cink, 2014. <nutris.org/prehrana/abc-

prehrane/minerali/193-cink.html> (dostop: 31.07.2020). 

11. Norton L., Baskaran K., McKenzie T. Biosorption of Zinc from Aqueous Solutions 

Using Biosolids. Advances in Environmental Research 2004, 8, 629-635. 

12. Encyclopedia Britannica. Copper, 2019. <britannica.com/science/copper> (dostop: 

31.07.2020). 

13. Celekli A., Yavuzatmaca M., Bozkurt H. An eco-friendly process: predictive 

modelling of copper adsorption from aqueous solution on Spirulina platensis. Journal 

of hazardous materials 2010, 173, 123-129. 

14. Encyclopedia Britannica. Nickel, 2019. <britannica.com/science/nickel-chemical-

element> (dostop: 31.07.2020). 

15. Denkhaus E., Salnikow K. Nickel essentiality, toxicity, and carcinogenicity. Critical 

Reviews in Oncology/Hematology 2002, 42, 35-56. 

16. Encyclopedia Britannica. Cadmium, 2020. <britannica.com/science/cadmium> 

(dostop: 31.07.2020). 

17. Nanowerk. What is nanotechnology and why is it important?, 2020. 

<nanowerk.com/nanotechnology/introduction/introduction_to_nanotechnology_1.ph

p> (dostop: 07.08.2020). 

18. Nasrollahzadeh M., Sajadi S.M., Sajjadi M., Issaabadi Z. Chapter 4 - Applications of 

Nanotechnology in Daily Life. Interface Science and Technology 2019, 28, 113-143. 

19. Remškar M. Nanodelci in nanovarnost. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje/Urad 

Republike Slovenije za kemikalije, 2009. 



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev   

41 
 

20. Chaudhary V., Chaudhary R. Magnetic Nanoparticles: Synthesis, Functionalization, 

and Applications. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology 2018, 28, 153–

183. 

21. Petrovič A., Čuček L., Simonič M. Anaerobic co-digestion of sewage sludge and 

Typha latifolia and the impact of cattle rumen fluid on biogas production. 2nd 

International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy 

2019. 

22. Angelidaki I., Alves M., Bolzonella D., Borzacconi L., Campos, J. L., Guwy A.J., 

Kalyuzhnyi S., Jenicek P., van Lier J.B. Defining the Biomethane Potential (BMP) of 

Solid Organic Wastes and Energy Crops: A Proposed Protocol for Batch Assays. Water 

science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution 

Research 2009, 59, 927-934. 

23. Skoog D. A., West D. M., Holler F. J., Crouch S. R. Fundamentals of Analytical 

Chemistry. 9. izdaja, Belmont: Brooks/Cole, 2013. 

24. Pivk B. Instrumentalne metode v analizni kemiji, 2011. 

<ssfkz.si/datoteke/elektronska_gradiva/Inst_metode_v_analizni_kemiji/Inst_metode_

v_analizni_kemiji.pdf> (dostop: 06.08.2020). 

25. Intertek. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Analysis. 

<intertek.com/analysis/ftir/> (dostop: 06.08.2020). 

26. Chemistry LibreTexts. How an FTIR Spectrometer Operates, 2020. 

<chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_

Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Spectroscopy/

Vibrational_Spectroscopy/Infrared_Spectroscopy/How_an_FTIR_Spectrometer_Ope

rates> (dostop: 06.08.2020). 

27. Zaleckas E., Paulauskas V., Sendžikienė E. Fractionation of heavy metals in sewage 

sludge and their removal using low-molecular-weight organic acids. Journal of 

Environmental Engineering and Landscape Management 2013, 21, 189-198. 

28. Ahmadi A., Heidarzadeh S., Mokhtari A.R., Darezereshki E., Harouni H.A. 

Optimization of heavy metal removal from aqueous solutions by maghemite (γ-Fe2O3) 

nanoparticles using response surface methodology. Journal of Geochemical 

Exploration 2014, 147, 151-158. 

29. Kataki S., Hazarika S., Baruah D. Investigation on by-products of bioenergy systems 

(anaerobic digestion and gasification) as potential crop nutrient using FTIR, XRD, 

SEM analysis and phyto-toxicity test. Journal of Environmental Management 2017, 

196. 

 

  



Odstranjevanje težkih kovin iz trdne frakcije digestata aktivnega blata s pomočjo magnetnih nanodelcev   

42 
 

8 Priloge 

V prilogah 8.1 – 8.2 so podane koncentracije težkih kovin v filtratih, osnovnem vzorcu in 

filtrnih pogačah za vse tri paralelke, v prilogi 8.3 so podane učinkovitosti ekstrakcije težkih 

kovin iz filtrnih pogač ter priloga 8.4 prikazuje primerjavo vsebnosti težkih kovin (pred 

izluževanjem in po izluževanju) z mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi blata iz komunalnih 

čistilnih naprav v kmetijstvu [3]. 

8.1 Koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu in filtrnih pogačah  

V tabelah 8.1 – 8.3 so podane koncentracije težkih kovin v osnovnem vzorcu in v filtrnih 

pogačah po ekstrakciji kovin za tri eksperimente za tri paralelke. 

 

Tabela 8.1: Koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu D1 in filtrnih pogačah po ekstrakciji kovin - eksperiment 

1 

 

Zn (mg/L) Cu (mg/L) Ni (mg/L) Cd (mg/L) 

osnovni vzorec 22,20 4,72 4,65 0,30 

21,60 4,82 4,52 0,34 

21,90 4,50 4,43 0,12 

voda 24 h 2,44 2,68 2,11 0,10 

3,16 2,52 2,08 0,11 

3,76 2,74 1,83 0,12 

citronska 

kislina 4 h 

2,00 4,62 2,55 0,05 

2,90 4,08 2,64 0,10 

4,40 4,32 2,54 0,07 

citronska 

kislina 24 h 

0,52 2,52 1,33 0,03 

0,32 2,68 1,30 0,04 

0,12 2,60 1,36 0,04 

 

Tabela 8.2: Koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu D1 in filtrnih pogačah po ekstrakciji kovin - eksperiment 

2 

 

Zn (mg/L) Cu (mg/L) Ni (mg/L) Cd (mg/L) 

osnovni vzorec 21,05 4,03 4,40 0,21 

22,90 4,08 4,30 0,24 

20,85 4,01 4,23 0,22 

voda 24 h 5,50 3,82 3,17 0,14 

6,25 3,86 3,20 0,16 

3,85 3,79 3,19 0,15 

citronska 

kislina 4 h 

3,25 3,76 2,71 0,06 

3,10 3,82 2,65 0,08 

2,95 3,69 2,48 0,07 

citronska 

kislina 24 h 

0,60 3,70 2,03 0,06 

0,70 3,78 2,02 0,05 

0,35 3,71 2,21 0,05 
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Tabela 8.3: Koncentracija težkih kovin v osnovnem vzorcu D2 in filtrnih pogačah po ekstrakciji kovin - eksperiment 

3 

 

Zn (mg/L) Cu (mg/L) Ni (mg/L) Cd (mg/L) 

osnovni vzorec 7,49 2,22 2,11 0,10 

7,20 2,11 2,27 0,09 

6,84 2,10 3,06 0,10 

voda 24 h 2,65 2,13 2,03 < 0,05 

2,69 2,02 2,15 < 0,05 

2,67 2,12 3,05 < 0,05 

oksalna kislina 

4 h 

2,25 2,03 1,98 < 0,05 

2,24 1,95 1,92 < 0,05 

2,22 1,92 2,40 < 0,05 

oksalna kislina 

24 h 

0,66 1,81 1,87 < 0,05 

0,77 1,80 1,80 < 0,05 

0,81 1,83 1,75 < 0,05 

 

8.2 Koncentracija težkih kovin v filtratih  

V tabelah 8.4 – 8.7 so podane koncentracije težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin in po 

ekstrakciji kovin ter adsorpciji na magnetne nanodelce za vse štiri eksperimente za vse tri 

paralelke. 

 

Tabela 8.4: Koncentracija težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin in po ekstrakciji kovin ter adsorpciji na 

magnetne nanodelce - eksperiment 1 

 
Zn 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

Ni 

(mg/L) 

Cd 

(mg/L) 

voda 24 h 93,60 4,88 1,72 1,72 

92,50 6,96 1,68 1,73 

95,30 3,64 1,61 1,78 

voda 24 h + MNPs 72,50 3,80 1,06 1,26 

73,60 3,60 1,02 1,39 

69,90 4,36 1,23 1,28 

citronska kislina 4 h 95,20 7,36 1,99 2,15 

94,90 7,52 1,92 1,95 

93,10 7,80 1,95 1,87 

citronska kislina 4 h + MNPs 75,20 6,64 1,37 1,74 

77,80 7,40 1,40 1,45 

72,60 5,40 1,39 1,58 

citronska kislina 24 h 99,70 9,64 2,05 2,26 

97,90 8,56 2,25 2,44 

93,40 9,44 1,79 2,47 

citronska kislina 24 h + MNPs 86,30 7,64 1,69 2,09 

86,10 9,28 1,75 2,17 

87,70 8,52 1,50 2,07 
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Tabela 8.5: Koncentracija težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin in po ekstrakciji kovin ter adsorpciji na 

magnetne nanodelce - eksperiment 2 

 

Zn (mg/L) Cu (mg/L) Ni (mg/L) Cd (mg/L) 

voda 24 h 82,50 4,59 2,23 1,79 

92,10 4,55 2,68 1,79 

105,60 4,71 1,93 1,96 

voda 24 h + MNPs 66,80 3,13 0,87 1,38 

69,90 3,16 0,78 1,36 

71,50 3,09 0,92 1,22 

citronska kislina 4 h 98,70 6,55 2,36 2,03 

97,10 6,55 2,51 2,00 

89,80 6,54 2,42 2,11 

citronska kislina 4 h + MNPs 77,50 5,49 1,24 1,58 

72,20 5,37 1,36 1,52 

70,80 5,36 1,20 1,58 

citronska kislina 24 h 95,00 6,58 2,43 2,45 

91,80 6,53 2,63 2,34 

106,30 6,68 2,75 2,47 

citronska kislina 24 h + MNPs 86,10 5,83 1,55 2,05 

84,60 5,72 1,53 1,97 

86,40 5,86 1,57 1,96 

 

Tabela 8.6: Koncentracija težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin in po ekstrakciji kovin ter adsorpciji na 

magnetne nanodelce - eksperiment 3 

 

Zn (mg/L) Cu (mg/L) Ni (mg/L) Cd (mg/L) 

voda 24 h 32,40 2,89 1,20 0,17 

34,36 2,81 1,30 0,18 

34,08 2,95 1,93 0,19 

voda 24 h + MNPs 25,40 2,05 0,81 0,14 

24,08 2,24 0,90 0,14 

23,84 2,24 0,72 0,13 

oksalna kislina 4 h 34,44 6,46 1,54 0,23 

34,08 6,47 1,44 0,24 

36,72 6,62 1,28 0,31 

oksalna kislina 4 h + MNPs 27,28 6,04 1,13 0,23 

25,68 6,09 1,19 0,23 

30,08 5,95 1,27 0,21 

oksalna kislina 24 h 41,16 7,02 1,74 0,37 

45,72 6,82 1,58 0,39 

45,40 6,89 1,62 0,43 

oksalna kislina 24 h + MNPs 41,44 6,54 1,50 0,35 

39,56 6,42 1,44 0,37 

43,28 6,40 1,47 0,39 
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Tabela 8.7: Koncentracija težkih kovin v filtratih po ekstrakciji kovin in po ekstrakciji kovin ter adsorpciji na 

magnetne nanodelce - eksperiment 4 

 

Zn (mg/L) Cu (mg/L) Ni (mg/L) Cd (mg/L) 

voda 24 h 30,65 2,98 1,26 0,18 

30,49 2,84 1,23 0,18 

31,19 2,69 1,43 0,17 

voda 24 h + MNPs 26,39 2,57 1,10 0,15 

26,12 2,57 1,14 0,16 

26,07 2,45 0,89 0,15 

oksalna kislina 4 h 33,68 6,17 1,41 0,23 

33,70 6,15 1,44 0,20 

33,91 6,07 1,49 0,42 

oksalna kislina 4 h + MNPs 30,64 5,93 1,30 0,27 

30,45 5,95 1,34 0,26 

30,25 5,83 1,34 0,27 

oksalna kislina 24 h 40,27 6,69 1,68 0,34 

40,39 6,73 1,74 0,38 

40,00 6,88 1,66 0,40 

oksalna kislina 24 h + MNPs 39,25 6,49 1,59 0,40 

33,27 6,59 1,63 0,34 

45,18 6,63 1,59 0,34 

8.3 Učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač 

V tabelah 8.8 - 8.10 so podane učinkovitosti ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač za 

posamezne eksperimente. 

 

Tabela 8.8: Učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač - eksperiment 1 

FILTRNA POGAČA 
Učinkovitost ekstrakcije (%) 

Zn Cu Ni Cd 

voda 24h 76,42 6,19 26,39 30,15 

citronska kislina 4h 85,91 7,26 43,16 72,00 

citronska kislina 24h 97,58 7,51 51,30 76,69 

 

Tabela 8.9: Učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač - eksperiment 2 

FILTRNA POGAČA 
Učinkovitost ekstrakcije (%) 

Zn Cu Ni Cd 

voda 24 h 75,86 5,39 26,09 32,34 

citronska kislina 4 h 85,66 7,04 39,40 69,60 

citronska kislina 24 h 97,34 7,70 51,58 75,89 

 

Tabela 8.10: Učinkovitost ekstrakcije težkih kovin iz filtrnih pogač - eksperiment 3 

FILTRNA POGAČA 
Učinkovitost ekstrakcije (%) 

Zn Cu Ni Cd 

voda 24 h 62,76 2,40 2,71 / 

oksalna kislina 4 h 68,85 8,36 15,33 / 

oksalna kislina 24 h 89,54 15,27 26,99 / 
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8.4 Primerjava vsebnosti težkih kovin z mejnimi vrednostmi 

 

Diagram 8.1 prikazuje primerjavo koncentracij kovin v osnovnih vzorcih pred ekstrakcijo z 

mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu [3]. 

Diagram 8.2 prikazuje primerjavo rezultatov (koncentracij kovin po ekstrakciji) z mejnimi 

vrednostmi v Uredbi o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu [3]. 

 

 
Diagram 8.1: Primerjava vsebnosti kovin osnovnih vzorcev pred ekstrakcijo z mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi 

blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 
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Diagram 8.2: Primerjava rezultatov z mejnimi vrednostmi v Uredbi o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v 

kmetijstvu 
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