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     Application of synthetic polymer and biopolymer adsorbents in wastewater treatment has received 
considerable attention in recent years in the literature. In particular, the development of biopolymer 
adsorbtion materials as useful adsorbent polymeric matrices is an expanding field in the area of adsorption 
science. The literature review highlights some of the notable examples in the use of biopolymer adsorbents 
and its grafted and crosslinked derivatives for dye removal from aqueous solutions. This work summarizes 
the key advances and results that have been obtained in their decolorizing application as biosorbents.  
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     ВЪВЕДЕНИЕ 
     Напоследък приложението на полимерни сорбционни продукти за 

обработката на отпадъчни води започна да придобива особено значение и да му се 
отделя място в научната литература. По точно разработването на полимерни 
матрици за сорбционни  материали на основата на синтетични и биополимерни 
адсорбенти е една бързо разширяваща се област в науката за адсорбцията. 
Настоящата разработка разглежда и осветлява някои значими примери за 
използваемостта на полимерни адсорбционни материали и приоритетността на 
биополимера хитозан и неговите присаждани (модифици-рани) и омрежени 
производни за отстраняване на багрила от водни разтвори. По точно, тя обобщава 
ключовите приоритети и  резултати, които са получавани при тяхното приложение 
като биосорбенти за обезцветяване на води. Разработката предоставя накратко най-
новата информация получена при приложението на процеса изследван в статични 
(“batch”) условия и касае различните вероятни адсорбционни механизми, участващи 
в процеса. Отра-зени са влиянията на основните параметри, като: характерисиките 
на хитозана; променящи се процесни параметри; химията на боите и условията на 
раз-творите използвани при изследваните (“batch”) процеси върху биосорбционния 
капацитет и кинетиката на сорбция, които са коментирани. Отразени са също така и 
са обобщени опитите да се сравняват кинетични и равновесни модели, както и 
публикациите относно изследване термодинамичните параметри на биосорбцията 
върху повърхноста на хитозана. В исторически план, интересът относно 
сорбционното отсраняване на онечистванията от воднодисперсни системи чрез 
полимерни адсорбенти започва след като през 1962 год. Meitzner and Oline [1] 
откриват техниката за ситтез на синтетични полимерни суб-станции с истинска 
физическа порьозност. Американската фирма Rohm and Haas Co.[2] доразвива тази 
интересна за приложната технологична практика концепция и започва да 
произвежда полимерни адсорбционни и йонообменни материали притежаващи 
истинска порьозност (т.е физически пори) от т.н. макроретикуларен [3], а в 
последствие наречен полиретикуларен структурен тип [4]. Тези продукти носят 
фабричните наименования „Amberlite XAD” и са по-редицата от „Amberlite XAD-2” 
до”„Amberlite XAD-11”.Това са адсорбенти от не-полярен, умерено полярен или 
полярен тип. Неполярните адсорбенти се оказ-ват ефективни за отстраняване от 
водни разтвори на: фенол; детергенти; баг-рилни вещества и други неводни 
компоненти от воднодисперсните системи [5]. Установено е, че при адсорбция, 
използването на евтини сорбенти е ефекти-вен и икономически целесъобръзен 
подход за пречистване на води. Широко разнообразие от неконвенционални 
адсорбционни материали са предлагани и е изучавана тяхната способност за 
отстраняване на багрила [6]. Трябва да от-бележим обаче, че евтините адсорбенти с 
големи адсорбционни капацитети са все още в процес на разработка, което е много 
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значимо за да се намалява дозата на адсорбента и да се свеждат до минимум 
проблемите при този тип технологии. Напоследък голямо внимание се отделя на 
различните биосорб-ционни материали като плесенни гъби или бактериална 
биомаса и биопо-лимери, които могат да бъдат получавани в големи количества и са 
безвредни за природата. Специално внимание е отделено на полизахаридите 
какъвто е хитозана–един природен аминополимер. От литературата е ясно, че 
биоад-сорбцията на багрила чрез използване на хитозан е един все по-често 
съобщаван като открояващ се метод за отстраняване на онечиствания  и в частност 
на багрила. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
         Оцветени отпадни води с рН = 6 са профилтрувани с линейня скорост W 

=8 m/h през адсорбционни колонки заредени съответно с Amberlite XAD-2; Amber-lite 
XAD-9 и Amberlite XAD-11. Получените резултати са показани в Табл.1.  

Таблица 1. Отстраняване на багрила от оцветени отпадъчни води на текстилни 
предприятия с рН = 6. 

 
№ Полимерен адсорбент Отн. обеми Проскок, % 
1 Amberlite XAD-2 76 24,5 
2 Amberlite XAD-2 108 32,7 
3 Amberlite XAD-9 40 34,2 
4 Amberlite XAD-9 54 58,0 
5 Amberlite XAD-11 40 9,6 
6 Amberlite XAD-11 54 25,6 

 
     Следващият експеримент е осъществен с показалият най-голям адсорбцио-

нен капацитет неполярен адсорбент Amberlite XAD-2 при подкисляване на обра-
тваемите води до рн=2, при което се получи значително подобряване адсорб-
циионното отстраняване на багрилата. Получените резултати са показани в Табл.2. 

 
Таблица 2. Сравнителни резултати за отстраняване на багрила от оцветени 

отпадъчни води на текстилни предприятия чрез адсорбционно филтруване през 
синтетичен полимерен адсорбент Amberlite XAD-2 при различни рН стойности. 

 
№ рН Относителни обеми Проскок 

1 6 76 24,5 
2 6 108 32,7 
3 2 135 15,4 
4 2 240 13,2 

      
     От резултатите в Табл.2 се вижда, че при ниски стойности на рН (т.е. при рН 

= 2), процесът адсорбционно онстраняване на багрила чудствнително се подобрява, 
което вероятно се обяснява с химическата същност на багрилата.Те съдържат 
кисели функционални групи (т.е. имат киселинен характер), поради което в кисели 
среди остават дисоциирани в много незначителна степен (съхраняват се като цели 
молекули). Поради това степента на адсорбиране е по-голяма. 

    Осъществено е и регенерационно елуиране на наситените адсорбенти чрез 
обработката им с изопропанол. Установено е, че адсорбентите, които са с по- 
голяма адсорбционна афинитетност спрямо багрилата (т.е.по-голям адсорб-ционен 
капацитет) се елуират в по-малка степен.  

    В литературата [6] специално внимание е отделено и на полизахаридите 
какъвто е хитозана–един природен аминополимер. Става ясно, че биоадсорб-цията 
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на багрила чрез използване на хитозан е един все по-често съобщаван като 
открояващт се метод за отстраняването им. Хитозанът е изследван от много 
изследователи като биосорбент за свързване и извеждане на багрила от водни 
разтвори. Този природен полимер притежава няколко характеристики, които го 
правят ефективен биосорбент за извличане на багрила. Неговата използваемост 
като биосорбент се дължи на две важни предимства:  
- по-евтин в сравнение с наличните на пазара активен въглен или синтетични 
полимерни адсорбенти (хитозана се получава, чрез деацетилиране на наличния в 
природата биополимер хитин, който е втори по разпространение полизахарид в 
света след целулозата);  
- той е изключително склонен към хелатообразуване (едно от основните приложения 
на този аминополимер е основано на неговата способност здраво да свързва 
онечистванията и особено йоните на тежките метали и багрилата). 

    По принцип обособяването на адсорбционна система течност/твърда фаза 
изисква два типа изследвателски тестове за адсорбция с хитозан: 

• в статични условия  
• изследвания при динамични, непрекъснати поточни системи. 

     Настоящата разработка касае само данни относно адсорбция в статични 
условия, т.е изясняване явлението адсорбция, проявяващо се на граничната 
повърхност течност-твърдо тяло водешо до промяна в концентрацията на разтвора. 
Адсорбционният капацитет (скоростта на адсорбционно извличане) се изчисляват в 
последствие и се изразяват в mg оцветител адсорбиран в g сух адсорбент.  

     Например количеството багрило адсорбирано до достигане на равновесието 
qe е изчислено от уравнението за материалния баланс (уравнение 1). Експе-
риментите са провеждани трикратно. 

 

                            
m

CCV
q eo

e

)( −

=                                                   (1) 

    
      Хитозанът се използва като природен адсорбционен материал, защото 

основното количествно от комерсиалните (налични на пазара) синтетични 
полимерни адсорбенти и йонообменни смоли са продукти на петрола, които 
използвани в промишлената адсорбционна процесност са не особено сигурни и 
екологически позитивни. Напоследък все повече нараства интереса към 
създаването и приложноста на природни евтини алтернативни заместители на 
синтетичните полимерни адсорбенти и йонообменни смоли от природни, 
икономически целесъобразни и екологически приемливи биоадсорбенти [6]. 

 
    Таблица 3. Основни свойства на хитозана 

     Физични и химични свойства 

• Линеен аминополизахарид с високо съдържание на азот; 
• Устойчива D-гликозоамина структура; висока кристалинност; хидрофил-

ност; 
• Капацитет( възможност) да образува междумолекулни водородни 

връзки;  
• Слаба алкалност; депротонираните  аминогрупи реагират с изявена нук-

леофилност (рКа 6,3); 
• Неразтворим във вода и органични разтворители, разтворим в 

разредени киселинни разтвори; 
• Множество реактивни групи за химическа активация и омрежване; 
• Образува  соли с органични и неорганични киселини; 
• Хелатни и комплексообразуващи свойства; 
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• Йонна проводимост; 
        
     Полиелектролитни свойства (при кисели рН стойности) 

• Катионитен биополимер с висока плътност на заряди (един 
положителен заряд за всеки гликозоаминен остатък); 

• Флокулантен агент, взаимодействащ с отрицателно заредените молеку-
ли; 

• Открояващи се адсорбционни, филтрационни и разделителни свойства; 
• Филмообразуващи свойства , адхезивност; 
• Материал за изолиране на биомолекули; 

      Биологични свойства 

• Биосъвместимост; 
◦Не е токсичен 
◦ Биоразградим 
◦ Адсорбиращ 

• Биоактивност 
◦   Антимикробна активност (фунги; бактерии; вируси) 

      ◦   Антиацидни, антитуморни свойства  
     ◦  Антикоагулаторни свойства за кръвта 

     ◦  Хипоипедимична активност 
• Биоадхезивност 

    Освен това хитозанът като естествен природен биоадсорбент наличен в 
изобилие в природата притежава и други специфични иинтересни харак-
теристики, които го правят един много ефективен биосорбент за отстра-няване на 
багрила от вода с изключително висок адсорбционен капацитет. Сравнението на 
конвенционалният адсорбент активен въглен (САС) и синтетичните полимерни 
адсорбенти при отстраняване на багрила, с адсорбцията на сорбента хитозан и 
базирани на него материали предлага много често големи преимущества. В 
частност няколко основни фактора са ползваеми при обособяването на 
дефиницията за хитозана като подходящ биоадсорбент за отстраняване на 
багрила: 

●Фактът, че биополимерите базирни на хитозан са евтини материали 
получавани от природни ресурси. Тяхното използване като биосорбенти е 
изключително икономически изгодно. В много страни отпадните продукти от 
рибната промишленост се използват като много подходящи източници за 
неговото производство. Те са много достъпни и обилни, при  което хитозанът 
може да се произвежда от този сравнително евтин източник на ниска цена. Освен 
това обемът на използваният при адсорбционните технологии сорбент е много 
по-малък  в сравнение с конвенционалните сорбенити, поради по–големият му 
капацитет и ефективност. 

●Установявани са големи адсорбциони капацитети. Биосорбентитите 
притежават една изключителна скорост на адсорбция, а също така една висока 
селективност при детоксифициране както на разредени така и на концентрирани 
разтвори.Те също така са с изключително голяма афинитетност спрямо 
различните багрила. 

●Възможни са за разработване разнообразни нови комплексно структурни 
адсорбционни материали на базата на хитозан: филмообразни; мем-бранни; 
влакнести; гъбестообразни; гелни;гранулирани; както и нано-частици нанесени 
върху носещи материали. Приложението на всички тези горепосочени видове 
материали предлага множество предимства в широк периметър от области. 

●Адсорбционните свойства на хитозана се изследват и коментират за 
отстраняване на различни структурни разновидности багрила: кисели, дисперсни, 
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алкални, азо, диазо, антракуинонови-алкални и металком-плексни багрила. Азо, 
диазо и антракуиноновите багрила са двата основи класа от синтетични багрила 
и пигменти. Взети заедно, те представляват 90 % от всички органични багрила. 

●Най-малко 100 бр. багрила, главно аноинни са изследвани до сега. 
Хитозанът има изключително голям афинитет спрямо голяма част от различните 
класове багрила. На практика той показва един изключително голям капацитет за 
отстраняване на анионни багрила, такива като: кисе-ли; реактивни и директни 
багрила. Това се дължи на тяхната уникална поликатионна структура. 

●Установено е, че максималните адсорбционни капацитети на хитозана за 
багрилата: RR222, RB222 и RY145 са съответно : 1651, 1006 и 883 mg/g,  

●Установено е  и показано, че размерът на частиците от хитозан също 
влияят на техния адсорбционен профил. Например Park et al.[7] показ-ват, че 
гранулите от хитозан с по-малък размер адсорбират по-големи количества 
багрило.Тъй като адсорбцията е повърхностен феномен, този факт може да бъде 
отдаден на зависимостта между величината на ефек-тивната специфична 
повърхност на адсорбента и размерът на неговите частици. Обикновенно, 
стойността на специфичната повърхност расте с намаляване размерът на 
частиците и като последствие на този факт капацитетът на адсорбента да 
насищане се увеличава  отнесен за еди-ница маса от адсорбента. Намаляването 
размера на частиците от адсор-бента подобрява адсорбционните свойства на 
хитозана, особено когато хитозанът е омрежен. Използването обаче на 
малкоразмерни (фино дис-персни) частици не е приемливо и приложимо за по-
широкообхватно при-ложение в практиката.Например, при адсорбцишонно 
филтруване в колонен тип съоръжения през притиснат филтрационно-
адсорбционен слой, финнодисперсните частици са неподходящи, тъй като това 
води да голям хидравличен подпор, загуба на налягане, блокиране на фил-
тпационния слой в коланата, което предизвиква сериозни хидроди-намични 
проблеми.и ограничения [8]. Juang et al. [9] също установяват, че 
адсорбциионният капацитет силно зависи от размера на хитозановите частици. 
При размер на частиците 250÷420 µm, стойностите на адсорб-ционния капацитет 
са 380, 179, и 87 mg/g  при адсорбентите: RR222; RY145 и RB 222, 
респективно.Тези стойности не са значително по-големи от адсорбентите като: 
САС (активен въглен); естествени природни глини; и др., при които капацитета е 
от порядъка на 30 mg/g. Те достигат до извода, че колкото са по-малки 
хитозановите частици, толкова по-голям е адсорбциония капацитет при 
отстраняването на багрила. Тази крите-риалност е показана в работата на Guibal 
et al.[8]. Адсорбционното отнасяне (дифузията в частиците) също е контролирана 
и зависи от порьозността на полимера (т.е. обем на порите, разпределение на 
порите по размер). Хитозанът, обаче е известен като непорьозен полимер. Той се 
характеризира с малка специфична повърхност и малка порьозност, които 
определят дифузията към вътрешността на частиците, особено при големи 
молекули. В основни линии тези свойства огра-ничават достъпа до вътрешната 
повърхност. И  така порьозността на полимера се отразява върху адсорбционния 
капацитет на хитозана спрямо багрила.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Въпреки извършената в света и достатъчно мащабна широка изследовател-
ска работа, бъдещите изследователски търсения трябва да се насочват в след-ните 
основни аспекти: 

1.Да се изяснява зависимостта между биоадсорбента и структурата на багрило-
то. Необходимо е да се продържат изследванията и търсенето на най-подхо-дящият 
и обещаващ вид хитозан или продукт на хитозана. До днес няма систе-матични и 
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сравнителни изследвания, отразяващи всички физико-химични свойства на 
багрилата в тяхното многообразие и разновидности.  

2. Да се осъществят, по-детайлни сравнителни изследвания за синтетични 
полимерни  и биополимерни адсорбционни материали,  които да включват и 
коментират не само адсорбционните им капацитети, но и да се търси изясня-ването 
относно адсорбционния механизъм и адсорбционния феномен като цяло, при 
отстраняването на багрилата от разтворите. 
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