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Abstract: Sorption of pharmaceutical substances and caffeine by activated 
sludge and river sediment 

Sorption processes of trace organic compounds by activated sludge during 
wastewater treatment play an important role in the overall efficiency of their 
removal from wastewaters at Wastewater Treatment Plants (WWTP). Therefore, 

sorption of six human pharmaceutical substances (acetaminophen, 17- -
ethinylestradiol, diclofenac, gemfibrozil, ibuprofen, and carbamazepine) and 
caffeine by activated sludge collected in WWTP and river sediment was 
determined in this study. The results showed that sorption of all pharmaceutical 
substances and caffeine in activated sludge was much higher than in river 
sediment, likely due to higher organic carbon content of the activated sludge 
when compared to the sediment. Moreover, the experimentally measured 
sorption distribution coefficients (Kid) of all tested substances in river sediment 
were correlated positively with the corresponding n-octanol–water distribution 
coefficients (Kiow), highlighting the importance of substance hydrophobicity in the 
sorption of pharmaceuticals by natural solids. Although the correlation for 
activated sludge between Kid and Kiow values was not statistically significant, 17-

-ethinylestradiol with the highest Kiow value was sorbed most by activated 
sludge, while caffeine with the lowest Kiow value was sorbed least. 

Key words: pharmaceutical substance, caffeine, sorption, activated sludge, 
sediment, Wastewater Treatment Plant 

 
 

ÚVOD 

Rozdielne skupiny stopových organických látok v odpadových vodách neustále 
vstupujú do čistiarní odpadových vôd. Patria k nim predovšetkým steroidné 
hormóny, farmaceutiká, kozmetické prípravky a čistiace prostriedky používané v 
domácnostiach. Súčasné štúdie ukazujú, že niektoré z týchto stopových 
organických látok sú veľmi škodlivé pre širokú škálu živých organizmov 
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(CARUCCI et al. 2006; FENT et al. 2006) a dokážu dlhodobo pretrvávať v 
životnom prostredí (STACKELBERG et al. 2004; CHENXI et al. 2008). Pri 
odstraňovaní stopových organických látok v čistiarni odpadových vôd sa 
uplatňuje biologická transformácia a rozklad, vyprchávanie a sorpcia na 
aktivovaný kal. Vďaka nízkym hodnotám Henryho konštanty väčšiny 
farmaceutických látok je ich odstraňovanie prostredníctvom vyprchávania z 
odpadovej vody zanedbateľné. Na druhej strane, biologický rozklad je často 
prevládajúci mechanizmus odstraňovania niektorých farmaceutík z odpadových 
vôd (WICK et al. 2009; YANG et al. 2011). Sorpcia na kaly sa stáva 
najvýznamnejším procesom odstraňovania tých farmaceutických látok z 
odpadových vôd, ktoré sú ťažko biologicky odbúrateľné. Hoci tieto procesy 
dokážu odstraňovať farmaceutické látky počas čistenia odpadových vôd, ich 
účinnosť nie je dokonalá (HEBERER 2002). To znamená, že určitý podiel 
farmaceutík môže vstupovať do prírodných vodných tokov a sedimentov a 
aplikáciou čistiarenských kalov sa môžu dostať aj do poľnohospodárskych pôd 
(YAMAMOTO et al. 2009; LIN & GAN 2011). Sorpcia pevnou fázou je teda dôležitý 
proces, ktorý buď dočasne alebo trvalo eliminuje farmaceutické látky z vodného 
prostredia a podmieňuje ich migráciu v rámci jednotlivých zložiek životného 
prostredia. Miera sorpcie danej organickej látky v pevnej fáze sa kvantitatívne 

vyjadruje výpočtom rozdeľovacieho koeficientu (Kid s jednotkami l kg
-1

). Kid je 
definovaný ako pomer rovnovážnej koncentrácie organickej látky i v pevnej fáze 

(Si; mg kg
-1

) k jej rovnovážnej koncentrácii vo vode (Ciw; mg l
-1

) a jeho veľkosť 
závisí súčasne od vlastností pevnej fázy (pH, obsah organickej hmoty, 
minerálne zloženie), zloženia vodného roztoku (obsah rozpustených solí a 
rozpustenej organickej hmoty) a vlastností samotnej organickej látky (napr. 
rozpustnosť vo vode). 

Cieľom tejto práce je experimentálne stanovenie sorpcie 6 farmaceutických 

látok (acetaminofen, 17- -etinylestradiol, diklofenak, gemfibrozil, ibuprofen, 
karbamazepín) a kofeínu aktivovaným kalom a riečnym sedimentom. 
 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Sorbenty 

Stabilizovaný odvodnený aktivovaný kal bol odobratý z čistiarne 
komunálnych odpadových vôd vo Vrakuni. Odobratá vzorka kalu sa po 
vysušení na vzduchu rozdrvila v trecej miske a preosiala cez sito s veľkosťou 
oka 2 mm. Aktivovaný kal obsahoval 35 hmot. % celkového N, 15 hmot. % 
celkového P a 44,6 hmot. % celkového organického uhlíka. Vzorka riečneho 
sedimentu bola odobratá v Šali z recipientu nad výusťou čistiarne odpadových 
vôd. Celkový dusík v sedimente predstavoval 0,46 hmot. %, celkový P bol 0,059 
hmot. % a celkový organický uhlík 2,9 hmot. %. Hodnota pH nameraná v 
suspenzii s vodou bola 7,64. 

Chemikálie 

Všetky farmaceutické látky a kofeín mali analytickú čistotu a boli zakúpené 
od firmy Sigma-Aldrich, Slovensko. Ďalšie použité chemikálie boli chlorid 
vápenatý (Lachema, Česká republika), deionizovaná a sterilizovaná voda Milli-
Q+ (Millipore, Massachusetts, USA), acetonitril, metanol, kyselina octová 
(Merck, Nemecko) a azid sodný (p.a. Gavax, Slovensko). 
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Acetaminofen (N-acetyl-p-aminofenol) je účinnou látkou Panadolu a 

Paralenu a zaraďuje sa k analgetikám a antipyretikám. 17- -etinylestradiol  

(17- -etinylestra-1,3,5(10)-trién-3,17-ß-diol) je syntetický hormón patriaci medzi 
estrogény, ktorý je účinnou látkou takmer všetkých predávaných 
antikoncepčných tabletiek. Diklofenak (kyselina 2-(2-(2,6-dichlórofenylamino) 
fenyl)octová) a ibuprofen (kyselina (RS)-2-(4-(2-metylpropyl)fenyl)propánová) 
patria k vôbec najbežnejšie užívaným farmaceutikám a sú definované ako 
nesteroidné protizápalové a protireumatické farmaceutické látky. Gemfibrozil 
(kyselina 5-(2,5-dimetylfenoxy)-2,2-dimetyl-pentánová) je predstaviteľom 
farmaceutík z triedy hypolipidemík a patrí medzi najviac predpisované lieky v 
ambulantnej praxi. Karbamazepín (5H-dibenzo[b,f]azepín-5-carboxamid) sa 
veľmi často vyskytuje v prírodných vodách a patrí do triedy antiepileptík. Kofeín 
(3,7-dihydro-1,3,7-trimetyl-1H-purín-2,6-dión) je najznámejší psychostimulátor a 
je hlavnou zložkou kávy, rôznych druhov čajov a kolových nápojov a slúži aj ako 
podporná účinná látka bežných liekov. Vybrané fyzikálno-chemické vlastnosti a 
registračné čísla (CAS) sledovaných organických látok sú uvedené v tab. 1. 
 
Tab. 1: Registračné číslo (CAS), mólová hmotnosť (M), rozpustnosť vo vode (Ciw

sat
), 

rozdeľovací koeficient n-oktanol–voda (logKiow) a jeho veľkosť pri hodnote pH = 

7,6 (logDiow) a podiel látky v neutrálnej forme pri pH = 7,6 ( i). Podľa SCHEYTT et 

al. (2005), STEVENS-GARMON et al. (2011) a HYLAND et al. (2012) 

 

Látka CAS 
M 

(g mol
-1

) 

Ciw
sat

 

(mg l
-1

) 
pKa 

i 
(%) 

logKiow logDiow 

acetaminofen 103-90-2 151,17 1,4 10
4
 9,46 98,6 0,45 0,44 

17- -etinylestradiol 57-63-6 296,40 11,30 10,33 99,8 3,67 3,67 

diklofenak 15307-86-5 296,15 2,37 4,15 0,04 4,51 1,06 

gemfibrozil 25812-30-0 250,33 10,9 4,70 0,12 4,77 1,87 

ibuprofen 15687-27-1 206,29 21,00 4,91 0,20 3,97 1,28 

karbamazepín 298-46-4 236,27 17,70 14,00 99,9 1,58 1,58 

kofeín 58-08-2 194,19 2,16 10
4
 -0,92 99,9 -0,55 -0,55 

 
Sorpčné experimenty 

Sorpcia všetkých farmaceutických látok a kofeínu na riečny sediment a 
aktivovaný kal bola stanovená metódou rovnovážnych nádobkových 
experimentov. Do série sklenených centrifugačných nádobiek s objemom 10 ml 
sa navážilo 500 mg vzorky sedimentu, resp. 25 mg aktivovaného kalu. Pred 
samotným sorpčným experimentom boli sediment a kal najprv niekoľko hodín 
staticky kondiciované v 1 ml vodného roztoku CaCl2 s koncentráciou  

0,01 mol l
-1

. Následne sa pridalo také množstvo zásobného roztoku príslušnej 
farmaceutickej látky a CaCl2, aby jej počiatočné koncentrácie v roztoku boli 0,5; 

1,0; 2,5 a 5,0 mg l
-1

 a výsledný objem vzorky bol 5 ml. Centrifugačné nádobky 
sa uzavreli a premiešavali na horizontálnej trepačke po dobu 48 hodín. Do 
každej z nich bol za účelom prevencie biologickej transformácie a degradácie 

pridaný azid sodný s koncentráciou 15 mg l
-1

. Sorpčné experimenty prebiehali v 
troch paralelných meraniach pre každú koncentráciu látky. Po miešaní sa vodný 

roztok oddelil od pevnej fázy centrifugáciou (3400 ot min
-1

/30 min). Pred 
analýzou boli oddelené vodné roztoky ďalej filtrované cez striekačkový 

membránový filter s veľkosťou pórov 0,45 m. Týmto postupom sa získal číry 
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roztok, v ktorom bola pomocou vysoko-účinnej kvapalinovej chromatografie 
stanovená zostatková rovnovážna koncentrácia látky po sorpcii (Ciw). 
Koncentrácia látky v sedimente alebo kale (Si) bola vypočítaná z rozdielu jej 
počiatočnej a zostatkovej koncentrácie vo vodnom roztoku. Na určenie strát boli 
do série experimentov zaradené aj centrifugačné skúmavky bez pevnej fázy, 
len s prídavkom roztokov skúmaných farmaceutických látok a NaN3. Počas 48 

hodín neboli zistené významné straty farmaceutík v nádobkách (  3%) v 
dôsledku ich vyprchávania, rozkladu alebo adsorpcie na povrch skla. 

Analytické stanovenie farmaceutických látok a kofeínu 

Počiatočná a rovnovážna koncentrácia farmaceutík vo vodných roztokoch 
bola analyzovaná pomocou vysoko-účinnej kvapalinovej chromatografie na 
prístroji HP 1100 s UV a DAD detektorom HP 1200. Na separáciu a analýzu 
bola použitá kolóna Lichrosphere 100 C18 (125 mm × 4,6 mm × 5 µm). 
Separácia bola uskutočnená gradientovou elúciou pomocou mobilnej fázy A 

(5% roztok acetonitrilu+0,1 mol l
-1

 kyselina octová) a mobilnej fázy B 

(acetonitril+metanol v objemovom pomere 1:1). Prietok bol 0,8 ml min
-1

. 
Zloženie mobilnej fázy B sa menilo lineárne z 15 % na 100 % po dobu 20 min. 
 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Z hľadiska sorpčnej afinity sedimentu a kalu k skúmaným stopovým organickým 
látkam sa za najdôležitejšiu vlastnosť považuje obsah organickej hmoty. 
Viaceré štúdie, ktoré sledovali sorpciu farmaceutík v prírodných sorbentoch ako 
sú sedimenty a kaly, preukázali, že s rastúcim obsahom organickej hmoty sa 
zvyšuje intenzita sorpcie farmaceutických látok v sedimentoch a kaloch 
(YAMAMOTO et al. 2008; DOBOR et al. 2012). V súlade s týmito zisteniami sú aj 
experimentálne výsledky získané v tejto štúdii. Priemerné hodnoty 
rozdeľovacích koeficientov (Kid) všetkých sledovaných farmaceutických látok a 
kofeínu v aktivovanom kale boli 5- až 716-krát vyššie ako hodnoty Kid pre riečny 
sediment (obr. 1). Aktivovaný kal s obsahom celkového organického uhlíka 44,6 
hmot. % je tak oveľa účinnejší sorbent týchto stopových organických látok ako 
riečny sediment s obsahom celkového organického uhlíka 2,9 hmot. %. Tieto 
výsledky zároveň potvrdzujú, že organická hmota zohráva veľmi významnú 
úlohu v sorpčných procesoch stopových organických látok a že aktivovaný kal, 
vďaka svojej vysokej sorpčnej kapacite, dokáže odstrániť z odpadových vôd 
veľký podiel skúmaných farmaceutík a kofeínu. Hodnoty Kid pre aktivovaný kal 
zistené v tejto štúdii (obr. 1) sú porovnateľné s hodnotami Kid publikovanými v 
literatúre. Napríklad, URASE & KIKUTA (2005) a HYLAND et al. (2012) stanovili pre 

ibuprofen v aktivovanom kale Kid = 72-470 l kg
-1

, pre karbamazepín Kid = 28-89 

l kg
-1

, alebo pre gemfibrozil Kid = 75-327 l kg
-1

. Hodnoty Kid pre vodné sedimenty 
a pôdy s podobným obsahom organického uhlíka ako má vzorka sedimentu 

použitá v tejto štúdii sa pohybujú v intervale 2,60-10 l kg
-1

 pre acetaminofen 

(YAMAMOTO et al. 2008; LIN et al. 2010), 0,49-55 l kg
-1

 pre karbamazepín 

(DRILLIA et al. 2005; KRASCSENITS et al. 2008; STEIN et al. 2008), 29,90-326 l kg
-

1
 pre 17- -etinylestradiol (STUMPE & MARSCHNER 2009) a pre diklofenak sú 

hodnoty Kid = 0,49-8,81 l kg
-1

 (CHEFETZ et al. 2008). Tieto publikované hodnoty 
Kid pre farmaceutické látky sú tiež v súlade s nameranými hodnotami Kid. 
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Obr. 1:  Experimentálne stanovené hodnoty rozdeľovacích koeficientov (Kid) jednotlivých 

farmaceutických látok a kofeínu pre riečny sediment a aktivovaný kal. Stĺpce 
zobrazujú priemerné hodnoty spolu so smerodajnou odchýlkou a vypočítané 
ako aritmetický priemer zo štyroch použitých koncentrácií v roztoku a troch 
paralelných meraní pre každú koncentráciu. V zátvorke nad stĺpcom je uvedená 
priemerná hodnota Kid. 

 
Sorpcia stopových organických látok je podmienená nielen vlastnosťami 

pevnej fázy, ako je to opísané vyššie, ale aj vlastnosťami samotných 
organických látok. Za najdôležitejšiu spomedzi fyzikálno-chemických vlastností 
organickej látky sa považuje jej afinita k n-oktanolu, ktorá je vyjadrená 
rozdeľovacím koeficientom n-oktanol – voda (Kiow), pretože je ukazovateľom 
miery hydrofilnosti alebo lipofilnosti organickej látky v jej neutrálnej forme 
(HYLAND et al. 2012). Stopové organické látky s vysokými hodnotami Kiow sú 
adsorbované účinnejšie prírodnými pevnými fázami ako tie s nízkymi hodnotami 
Kiow. Treba však zdôrazniť, že organické látky v tejto štúdii majú veľmi rozdielnu 
formu vystupovania v suspenzii so sedimentom alebo kalom. V tab. 1 sú 
uvedené vypočítané percentuálne podiely jednotlivých látok, ktoré sú prítomné 

ako neutrálne molekuly v suspenzii so sedimentom ( i) pri stanovenom pH = 
7,6. Pretože diklofenak, gemfibrozil a ibuprofen majú vlastnosti slabých 
organických kyselín, v suspenzii so sedimentom sa vyskytujú vo forme záporne 
nabitých molekúl a súčasne rastie ich hydrofilný charakter. Disociácia týchto 
troch farmaceutických látok na anióny zapríčiní, že v neutrálnych až slabo-
alkalických podmienkach, príslušné hodnoty Kiow (v odbornej literatúre sa v 
takomto prípade používa názov rozdeľovací pomer, Diow) budú nižšie ako 

K
id

 (
l.
k
g

-1
) 
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hodnoty Kiow pre ich neutrálne formy. V tab. 1 sú na ukážku uvedené vypočítané 
hodnoty Diow z Kiow pre jednotlivé kyslé farmaceutické látky, ktoré je možné 
očakávať pri pH suspenzie so sedimentom, podľa rovnice (SCHWARZENBACH et 
al. 2003): 

 
apKpHowow

101

1
logloglog ii KD  (1) 

Na druhej strane, acetaminofen, 17- -etinylestradiol a karbamazepín sú 
apolárne organické látky, takže v suspenzii vystupujú prevažne ako neutrálne 
molekuly a hodnoty Kiow zostávajú nezmenené (tab. 1). To isté platí aj pre 
organickú zásadu kofeín, ktorý je neutrálny pri hodnotách pH suspenzií. Ako sa 
dá vidieť z obr. 1, hodnoty rozdeľovacích koeficientov (Kid) jednotlivých 

farmaceutík v riečnom sedimente sa zvyšovali v nasledujúcom poradí: kofeín  

acetaminofen  diklofenak  gemfibrozil  karbamazepín  ibuprofen   

17- -etinylestradiol. Toto poradie v hodnotách Kid bolo v štatisticky významnom 
vzťahu (p = 0,01) s hodnotami Diow (obr. 2), čo poukazuje na veľmi dôležitú 
úlohu lipofilnosti stopových organických látok v ich sorpcii prírodnými pevnými 
fázami. Hoci v prípade aktivovaného kalu sa nepozorovala štatisticky významná 
korelácia medzi Kid a Diow, význam lipofilnosti sa prejavil aj v sorpcii na 

aktivovaný kal, keď 17- -etinylestradiol s najvyššou hodnotou Kiow prejavoval 
najvyššiu intenzitu sorpcie na aktivovaný kal a kofeín s najnižšou hodnotou Kiow, 
resp. Diow bol sorbovaný kalom v najmenšej miere (obr. 2). Kladné, štatisticky 
významné vzťahy medzi hodnotami Kid farmaceutických látok v sedimentoch a 
kaloch z čistiarní odpadových vôd a hodnotami Kiow, resp. Diow boli zaznamené 
aj v predchádzajúcich štúdiách (HÖRSING et al. 2011; STEVENS-GARMON et al. 
2011; HYLAND et al. 2012). 
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Obr. 2:  Vzájomný vzťah medzi stanovenými hodnotami Kid farmaceutických látok a 
kofeínu pre riečny sediment a aktivovaný kal a Kiow alebo Diow 
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g
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ZÁVER 

V tejto štúdii sa sledovala sorpcia viacerých humánnych farmaceutických látok 

(acetaminofen, 17- -etinylestradiol, diklofenak, gemfibrozil, ibuprofen a 
karbamazepín) a kofeínu aktivovaným kalom a riečnym sedimentom. Miera 
sorpcie všetkých stopových organických látok pre aktivovaný kal bola oveľa 
vyššia ako pre riečny sediment, pretože kal obsahoval viac organickej hmoty 
ako riečny sediment. Lipofilnosť farmaceutických látok a kofeínu výrazne 
ovplyvnila ich sorpčnú afinitu k aktivovanému kalu a riečnemu sedimentu, 
pričom hodnota rozdeľovacieho koeficientu sa zvýšila s rastúcou hodnotou Kiow, 
resp. Diow, ktorý je ukazovateľom lipofilnosti organickej látky. 

Z experimentálne stanovených hodnôt Kid pre aktivovaný kal je možné 
odhadnúť sorbovaný podiel stopových organických látok v čistiacej nádrži ako 
aj ich odstránený podiel z celkového množstva, keď sa uvažuje len so sorpciou 
na kal. Sorbovaný podiel uvažovanej látky i kalom (Pisorb.) sa počíta podľa 
rovnice: 

 

d

d
.sorb

SS1

SS

i

i
i

K

K
P  (2) 

 

kde SS je hmotnostná koncentrácia kalu vo vode (kg l
-1

) a jej typická hodnota je 

0,004 kg l
-1

 podľa HENZE et al. (2002). Odstránený podiel (Piodstr.) je možné 
vypočítať pomocou rovnice: 
 

d

d
odstr.

SS1

RESS

i

i
i

K

K
P  (3) 

 
pričom RESS je navážka kalu, ktorá sa odstráni z čistiarne odpadovej vody na 1 

liter odpadovej vody (kg l
-1

), a charakteristická hodnota je 0,0001 kg l
-1

 (HENZE 
et al. 2002). Vypočítaný sorbovaný podiel sa pohybuje v intervale 21-43 % pre 
látky s nižšími hodnotami Kid (acetaminofen, gemfibrozil, ibuprofen, 
karbamazepín a kofeín), zatiaľ čo pre látky s vysokou mierou sorpcie, ako sú 

diklofenak a 17- -etinylestradiol, dosiahol sorbovaný podiel 94-98 %. 
Odstránený podiel podľa rovnice (3) sa nachádza v rozsahu 0,53-2,44 % z 
celkového množstva každej látky. Takáto nízka účinnosť odstraňovania 
farmaceutických látok a kofeínu by sa však dosiahla len za predpokladu, že 
nedochádza k ich biologickej degradácii. V reálnej situácii však degradačné 
procesy počas čistenia odpadových vôd eliminujú značný podiel niektorých zo 
študovaných stopových látok (ANDERSEN et al. 2003). Takže, predpoklad, že 
nedochádza k degradácii sa dá považovať za najhorší možný scenár a 
poukazuje na to, do akej miery dochádza k rozdeleniu medzi aktivovaný kal a 
vodu toho podielu farmaceutických látok, ktorý zostal nerozložený. 
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