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efeKtYWNOśĆ ADSOrpcJi bArWNiKÓW ZASADOWYcH  
NA beNtONicie

Streszczenie. Adsorpcja jest jedną z najefektywniejszych metod usuwania barwników z roztworów 
wodnych. Skuteczność adsorpcji uzależniona jest głównie od doboru odpowiedniego adsorbentu 
oraz warunków w jakich prowadzony jest proces. Coraz częściej do procesów adsorpcji poszukuje 
się efektywnych, nisko kosztownych adsorbentów pochodzenia naturalnego. Szczególną uwagę 
zwraca się na niekonwencjonalne adsorbenty tj. naturalne materiały, biosorbenty a także materiały 
odpadowe z przemysłu czy rolnictwa.
Celem pracy było określenie efektywności usuwania barwników zasadowych  z roztworów wodnych 
przy wykorzystaniu procesu adsorpcji. W badaniach jako adsorbent użyty został  bentonit. Wyko-
rzystano dwa adsorbaty, którymi były barwniki zasadowe – Basic Green 4 i Basic Violet 10.
Badania wykazały możliwość zastosowania bentonitu jako adsorbentu dla barwników zasadowych 
Basic Green 4 i Basic Violet 10 z roztworów wodnych. Na podstawie przeprowadzonych badań moż-
na stwierdzić, że efektywność procesu adsorpcji na bentonicie zależała od wpływu odczynu roztwo-
ru na wartość maksymalnej pojemności adsorpcyjnej oraz od stężenia adsorbentu. Lepsze efekty 
usuwania barwników BG 4 i BV 10 z roztworów wodnych uzyskano dla stężenia adsorbentu równe-
go 1 g/dm3. 
Badania wykazały również wyraźny wpływ odczynu na ilość usuniętego barwnika. Wzrost  odczynu 
roztworu w przypadku obu testowanych barwników powodował zwiększenie pojemności adsorpcyj-
nej. Niezależnie od rodzaju testowanego barwnika i ilości adsorbentu w próbie najwyższą  pojemność 
adsorpcyjna testowanych barwników zasadowych z roztworów wodnych uzyskano przy pH 9.0. 
Wyznaczoną z równania Langmuira najwyższą pojemność adsorpcyjną spośród dwóch testowanych 
barwników, uzyskano dla stężenia adsorbentu równego 1 g/dm3, w procesie prowadzonym przy pH 
9.0.  W przypadku obu testowanych barwników  BG 4 i BV 10 była ona zbliżona i wyniosła odpo-
wiednio: 508 mg/g s.m.; 519 mg/g s.m. Najniższą pojemności adsorpcyjną uzyskano dla barwnika 
BV 10, podczas adsorpcji przy stężeniu bentonitu równym 10 g/dm3, przy pH 3.0 − 19 mg/g s.m. 
Wartości powinowactwa adsorpcyjnego dla bentonitu wahały się w zakresie 0,45 – 0,85 dm3/g s.m. 
dla barwnika Basic Green 4 oraz 0,15 – 0,7 dla barwnika Basic Violet 10. 
Słowa kluczowe: bentonit, barwniki zasadowe, BG 4, BV 10, adsorpcja.

WPROWADZENIE

Barwniki są szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, takich 
jak: przemysł farbiarski, tekstylny, gumowy, skórzany, papierniczy, tworzyw sztucz-
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nych, kosmetyczny itp. Barwniki obecne w wodzie nawet w bardzo niskich stęże-
niach wpływają na życie w środowisku wodnym i łańcuch pokarmowy organizmów 
wodnych, dlatego usunięcie barwników z wody jest niezwykle ważne dla środowi-
ska. Ze względu na stabilność nowoczesnych barwników oraz dużą zawartość sub-
stancji organicznych w ich cząsteczkach metody fizykochemiczne i biologiczne są 
nieefektywne w usuwaniu barwników. Zmusza to do prowadzenia ciągłych badań 
nad nowymi skuteczniejszymi metodami [10].

Barwniki zasadowe należą do grupy barwników rozpuszczalnych w wodzie 
oraz w wielu rozpuszczalnikach organicznych tj. alkohol etylowy, metylowy, butanol 
czy też gliceryna.

Barwniki te znalazły zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i służą do 
barwienia drewna, skór, farb graficznych i malarskich, kalek, taśm maszynowych, 
tuszów oraz do tych gatunków papieru, które zawierają duże ilości ligniny (papiery 
pakowe, gazetowe). Barwniki zasadowe wykazują ładunek dodatni i tworzą wiąza-
nie o charakterze jonowym, między ujemnie zjonizowanymi grupami a dodatnio 
naładowanym barwnikiem.

Skutecznymi metodami stosowanymi do usuwania barwników są zarówno pro-
cesy chemiczne jak i fizyczne, a wśród nich: utlenianie chemiczne i elektrochemicz-
ne, koagulacja, procesy membranowe, flokulacja, wymiana jonowa jak i adsorpcja 
[1]. Spośród wymienionych metod usuwających barwniki, adsorpcja okazała się jed-
nym z lepszych procesów, dającym najskuteczniejsze efekty.

Skuteczność adsorpcji uzależniona jest głównie od doboru odpowiedniego adsor-
bentu oraz warunków w jakich prowadzony jest proces. Coraz częściej do procesów ad-
sorpcji poszukuje się efektywnych, nisko kosztownych adsorbentów pochodzenia natu-
ralnego. Szczególną uwagę zwraca się na niekonwencjonalne adsorbenty tj. naturalne 
materiały, biosorbenty a także materiały odpadowe z przemysłu czy rolnictwa [5]. 

Geologicznie bentonity są minerałami pochodzenia wulkanicznego z ery kre-
dowej, a nawet jurajskiej. Powstają w wyniku przeobrażeń szkliwa zawartego w po-
piołach i tufach wulkanicznych. 

Bentonit posiada unikalne własności fizyko-chemiczne i wykazuje znaczne 
zdolności absorpcyjne.  Naturalny bentonit sodowy nie jest substancją chemicznie 
obojętną i w kontakcie z pewnymi związkami chemicznymi, w trakcie uwadniania 
jak i po, może być podatny na degradację.

Najbardziej znaną właściwością fizyczną bentonitu jest jego zdolność do pęcz-
nienia i tworzenia żeli. Bentonit może adsorbować 5 razy więcej wody niż sam waży,  
a przy pełnym nasyceniu zajmuje objętość 12-15 razy większą niż w stanie suchym. 
Niezwykła zdolność adsorpcji wody czyni go również bardzo plastycznym i odpornym 
na przełamania i pęknięcia, jego granica płynności jest rzędu 600-800%.

W praktyce inżynierskiej bardzo ważne jest, że bentonit może być nieograni-
czoną ilość razy uwadniany i suszony oraz zamrażany i rozmrażany bez utraty swych 
pierwotnych właściwości.
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W niniejszej pracy badano możliwość wykorzystania bentonitu do usuwania 
barwników zasadowych (BG 4, BV 10) z roztworów wodnych. Efektywność prze-
prowadzonych badań oceniano na podstawie stałych b i K wyznaczonych z równania 
Langmuira, określających pojemność i powinowactwo adsorpcyjne.

Celem pracy było określenie efektywności usuwania barwników zasadowych  
z roztworów wodnych przy wykorzystaniu procesu adsorpcji. W badaniach jako ad-
sorbent użyty został  bentonit. Wykorzystano dwa adsorbaty, którymi były barwniki 
zasadowe – Basic Green 4 i Basic Violet 10.

Zakres pracy obejmował:
• badanie adsorpcji barwników: Basic Green 4 i Basic Violet 10 na bentonicie;
• określenie wpływu rodzaju barwnika na efektywność procesu adsorpcji;
• określenie wpływu odczynu na efektywność procesu adsorpcji;
• określenie wpływu ilości adsorbentu  na efektywność procesu adsorpcji.

MATERIAłY I METODY BADAŃ

Charakterystyka i sposób sorbentu 
W badaniach zastosowano bentonit (Al2O3∙4SiO2∙H2O0 firmy SIGMA B-3378 

o numerze 1302-78-9 w postaci sproszkowanej. Masa cząsteczkowa użytego w bada-
niach bentonitu wynosiła 180,1 g/mol.

Charakterystyka i sposób przygotowania barwników 
W przeprowadzonych badaniach zostały wykorzystane dwa barwniki zasado-

we (Basic Green 4 i Basic Violet 10) pochodzące z zakładów „Boruta Kolor”  
w Zgierzu. Barwniki te mają zastosowanie w skali przemysłowej. Budowę barwni-
ków pokazano na rysunku 1 i 2. 

Rys. 1. Budowa chemiczna cząsteczki barwnika BG 4
Fig. 1. Chemical structure of BG 4 dye molecule

 
 

 

• Basic Green 4 

Wzór sumaryczny: C23H25ClN2 

Masa molowa: 364,91 g/mol 

 

 
 

Rysunek 1. Budowa chemiczna cz steczki barwnika BG 4 
Figure 1. Chemical structure of BG 4 dye molecule 
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Rys. 2. Budowa chemiczna cząsteczki barwnika BV 10
Fig. 2. Chemical structure of BV 10 dye molecule

W celu otrzymania roztworu roboczego odważano 1 g czystego barwnika BG 4 lub 
BV10 w postaci sproszkowanej, który następnie przenoszono ilościowo do kolby miaro-
wej o pojemności 1 dm3, po czym uzupełniano wodą destylowaną o odpowiednim  
pH 3,0; 6,0 i 9,0. Stężenie barwnika w otrzymanym roztworze wynosiło 1000 mg/dm3. 

Sposób prowadzenia badań
Wykonano 12 serii badawczych, w których przeprowadzono adsorpcję dwóch 

barwników zasadowych BG 4 i BV10 na bentonicie, przy trzech różnych odczynach 
pH (3.0, 5.0, 9.0). W każdej serii określono efektywność procesu adsorpcji po trzech 
godzinach. Badania zostały przeprowadzone w sali laboratoryjnej.

W tym celu do 14 kolb Erlenmayera o pojemności 100 cm3 odważono po 1 g s.m. 
sorbentu/dm3, po czym dodawano roztwór podstawowy barwnika w stężeniu: 0,1; 0,3; 
0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 10; 20; 30; 40; 50 i uzupełniano do 100 cm3 wodą desty-
lowaną o odpowiednim pH. Regulację odczynu przeprowadzono przy użyciu roztwo-
rów KOH i N HCl. Stężenia tak przygotowanych barwników w roztworach roboczych 
wyniosły odpowiednio: 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10; 15; 20; 25; 50; 100; 200; 300; 400;  
500 mg/dm3. Próby umieszczono na 3 godziny na wytrząsarce laboratoryjnej Elpan 
358 S o na  3 godziny, przy stałej szybkości drgań „200” i amplitudzie drgań „9”.  

Następnie próby sedymentowano przez ok. 24 godziny, po czym roztwór barw-
nika zdekantowano, odwirowano przez 10 minut na wirówce MPW 210 (Fot. 3), 
gdzie uzyskana szybkość obrotów wyniosła 10 tys./min. 

Analogicznie postępowano przy 10 g s.m. sorbentu/dm3

Ekstynkcje w próbach oznaczano przy użyciu spektrofotometru UV-VIS SP 3000 przy 
długości fali  λ = 618,5 nm w przypadku Basic G 4 oraz λ = 355 nm dla Basic Violet 10. 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSjA 

Analizę uzyskanych wyników oparto na teorii adsorpcji Langmuira. Efektyw-
ność adsorpcji barwników na adsorbentach obliczano z równania (1), przedstawiają-
cego zależność pomiędzy ilością masy barwnika adsorbowanego Q (mg/g s.m.),  
a jego stężeniem równowagowym w roztworze C (mg/dm3).
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• Basic Violet 10 

Wzór sumaryczny: C28H31N2O3Cl 

Masa molowa: 479,01034 g/mol 

 

 

 

Rysunek 2. Budowa chemiczna cz steczki barwnika BV 10 
Figure 2. Chemical structure of BV 10 dye molecule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

CK1
CKbQ

⋅+
⋅⋅=       

(1)
Q – masa barwnika adsorbowanego na adsorbencie (mg/g s.m.)
b – maksymalna pojemność adsorpcyjna adsorbentu (mg/g s.m.)
K – stała w równaniu Langmuira (dm3/g s.m.)
C – stężenie barwnika w roztworze (mg/dm3)

Wyniki eksperymentalne oraz izotermy wyznaczone z równania Langmuira 
przedstawiające zależność między ilością barwników zasadowych  adsorbowanych 
na bentonicie a stężeniem równowagowym oraz stałe wyznaczone z równania Lang-
muira pokazano na rysunkach 3 i 4 oraz w tabelach 1-2. 

Rys. 3.  Izotermy adsorpcji BG 4 i BV10 na bentonicie w stężeniu 1 g/dm3 a. BG 4 przy pH 3.0;  b. 
BG 4 przy pH 5.0; c. BG 4 przy pH 9.0;  d. BV10 przy pH 3.0;  e. BV10 przy pH 5.0; f. BV10 
przy pH 9.0   

Fig. 3.  Isotherms of BG 4 and BV10 adsorption on bentonite at the concentration of 1 g/dm3 a. BG 4 
at pH 3.0;  b. BG 4 at pH 5.0; c. BG 4 at pH 9.0;  d. BV10 at pH 3.0;  e. BV10 at  pH 5.0; f. 
BV10 at  pH 9.0

   a.   d.

   b.    e.

   c.    f.

0

150

300

450

600

0 50 100 150

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

0

150

300

450

600

0 100 200 300 400

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

0

150

300

450

600

0 10 20 30 40 50 60

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

0

150

300

450

600

0 100 200 300 400

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

0

150

300

450

600

0 5 10 15 20 25 30

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

   

0

150

300

450

600

0 5 10 15 20
C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

dane eksperymentalne model Langmuir'a



248

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

Rys. 4.  Izotermy adsorpcji BG 4 i BV10 na bentonicie w stężeniu 10 g/dm3 a. BG 4 przy pH 3.0;   
b. BG 4 przy pH 5.0; c. BG 4 przy pH 9.0;  d. BV10 przy pH 3.0;  e. BV10 przy pH 5.0;  
f. BV10 przy pH 9.0;    

Fig. 4.  Isotherms of BG 4 and BV10 adsorption on bentonite at the concentration of 10 g/dm3 a. BG 
4 at pH 3.0;  b. BG 4 at pH 5.0; c. BG 4 at pH 9.0;  d. BV10 at pH 3.0;  e. BV10 at pH 5.0;  
f. BV10 at pH 9.0.

Tabela 1. Stałe wyznaczone z równania Langmuira dla bentonitu w stężeniu 1 g/dm3 
Table 1. Constants determined from the Langmuir’s equation for bentonite at the concentration of 1 g/dm3

Odczyn  
roztworu

Bentonit 1g/dm3

Basic Green 4 Basic violet 10
b

[mg/g s.m.]
K

[dm3/mg]
WZG

b
[mg/g s.m.]

K
[dm3/mg]

WZG

pH 3.0 388 0,9 0,005 180 0,28 0,008

pH 5.0 445 0,85 0,003 215 0,55 0,007

pH 9.0 508 0,55 0,002 519 0,55 0,007

   a.    d.

   b.    e

   c.    f.

0

15

30

45

60

0 50 100 150 200
C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

0

15

30

45

60

0 100 200 300 400

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]
0

15

30

45

60

0 5 10 15 20 25

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

0

15

30

45

60

0 50 100 150 200 250 300
C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

0

15

30

45

60

0 5 10 15 20

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

0

15

30

45

60

0 5 10 15

C k  [mg/dm3]

Q
  [

m
g/

g.
sm

]

dane eksperymentalne model Langmuir'a



249

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

Tabela 2. Stałe wyznaczone z równania Langmuira dla bentonitu w stężeniu 10 g/dm3 
Table 2. Constants determined from the Langmuir’s equation for bentonite at the concentration of 10 g/dm3

Odczyn  
roztworu

Bentonit 10 g/dm3

BG 4 Bv 10

b
[mg/g s.m.]

K
[dm3/mg]

WZG
b

[mg/g s.m.]
K

[dm3/mg]
WZG

pH 3.0 35 0,8 0,005 19 0,15 0,008

pH 5.0 51 0,65 0,001 24 0,19 0,008

pH 9.0 54 0,45 0,002 60 0,35 0,010

Jako miarę dopasowania krzywej (przy wyznaczonych parametrach) do danych 
eksperymentalnych przyjęto współczynnik zgodności WZG. Współczynnik ten jest 
stosunkiem sumy kwadratów odchyleń wartości obliczonych na podstawie wyzna-
czonej funkcji od wartości eksperymentalnych, do sumy kwadratów odchyleń warto-
ści eksperymentalnych od wartości średniej Q. Zgodność jest tym lepsza im wartość 
współczynnika WZG jest mniejsza. 

Łącznie wykonano 12 serii badawczych Prowadzone badania pozwoliły na okre-
ślenie pojemności adsorpcyjnej bentonitu w zależności od rodzaju barwnika zasado-
wego, ilości adsorbentu i odczynu przy którym prowadzony był proces adsorpcji. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najwyraźniejszy 
wpływ na ilość związanego na bentonicie adsorbatu miała stężenie adsorbentu  
w próbie. We wszystkich seriach badawczych pojemność adsorpcyjna uzyskana przy 
stężeniu bentonitu 1 g/dm3 była około 10-krotnie wyższa w porównaniu z pojemno-
ścią uzyskaną przy stężeniu 10 mg/dm3 (tab 1 i 2). Najwyższą pojemność adsorpcyj-
ną w seriach, gdy stężenie bentonitu wynosiło 1 g/dm3, uzyskano podczas adsorpcji 
barwnika Basic Green 4 i wahała się ona w zakresie od 388 do 508 mg/g sm.  
W przypadku drugiego testowanego barwnika Basic Violet 10 najwyższa pojemność 
adsorpcyjną, również uzyskano w seriach przy stężeniu bentonitu 1 g/dm3 − od  
181 do 519 mg/g sm.  Niezależnie od rodzaju testowanego barwnika największa efek-
tywność usuwania barwnika zanotowano, gdy odczyn roztworu wynosił pH 9,0  
i była ona porównywalna dla BG 4 i BV 10. 

Wyniki badań wykazały, że przypadku barwnika BV 10 wpływ odczynu, przy 
jakim prowadzono proces adsorpcji miał większy wpływ na ilość usuniętego barw-
nika niż dla BG 4. Wzrost odczynu z pH 3,0 do pH 9.0 spowodował w przypadku 
BV 10 około 2,9-krotny wzrost ilości zaadsorbowanego barwnika, w przypadku BG 
4 pojemność adsorpcyjna wzrosła 1,3-krotnie.  

 Zwiększenie stężenia bentonitu w próbie z 1 do 10 g/dm3 nie wpłynęło ko-
rzystnie na ilość usuniętego barwnika zarówno przypadku BG 4 jak i BV10. Badania 
wykazały, że analogicznie jak w seriach przy niższym stężeniu bentonitu niezależ-
nie od odczynu lepiej sorbował się barwnik BG 4. Zmiana odczynu z pH 3,0 do pH 
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9,0 miała większy wpływ na proces adsorpcji BV10 i spowodowała 3,16-krotny 
wzrost pojemności adsorpcyjnej, podczas gdy w przypadku BG 4 1,54-krotny. 

W przypadku powinowactwa adsorpcyjnego stężenie adsorbentu w próbach 
miało mniejszy wpływ na uzyskane wartości niż w przypadku pojemności adsorp-
cyjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że powinowactwo 
adsorpcyjne zależało od rodzaju barwnika. Niezależnie od ilości adsorbentu w pró-
bie, w przypadku BV 10 wzrost odczynu w próbie powodował wzrost powinowactwa 
adsorpcyjnego z 0,25 do 0,55 dm3/mg (1g bentonitu/dm3) i  z 0,15 do 0,35  dm3/mg 
(10g bentonitu/dm3). Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku BG 4, gdzie 
wzrost odczynu powodował spadek wartości powinowactwa adsorpcyjnego również 
niezależnie od ilości bentonitu w próbie z 0,9 do 0,55 dm3/mg (1g bentonitu/dm3) 
 i  z 0,8 do 0,45  dm3/mg (10g bentonitu/dm3). 

Porównując dane uzyskane z badań własnych z danymi z piśmiennictwa stwier-
dzono, iż ilość usuwanego barwnika z roztworu była uzależniona od jego rodzaju 
oraz rodzaju stosowanego adsorbentu. Badania związane z przebiegiem procesu ad-
sorpcji barwników z roztworów wodnych w różnych warunkach i na różnych adsor-
bentach, prowadziło wielu autorów.

Jiang i wsp. [6] prowadzili badania adsorpcji barwnika Basic Violet 14 z roztwo-
rów wodnych na bentonicie w zależności do początkowego stężenia − 200 mg/dm3  
i 600 mg/dm3 oraz w obecności wybranych soli. Wyniki badań autorów wykazały, że 
adsorpcja zwiększa się wraz ze wzrostem początkowego stężenia barwnika BV 14  
w roztworze. Pojemność adsorpcyjna bentonitu przy początkowym stężeniu barwnika 
równym 200 mg/dm3 wyniosła 30 mg/g s.m., a przy zastosowaniu trzy krotnie wyższe-
go stężenia (600 mg/dm3) osiągnęła wartość wyższą o 70 % (100 mg/g s.m.).

E. Bulut i wsp. [2] w swojej pracy zajmowali się badaniem procesu usuwania 
barwnika Malachite Green z roztworów wodnych. Badania prowadzone były na ben-
tonicie przy zastosowaniu dawki 1 g/dm3, w zakresie odczynu pH 2.0 – 12.0, przy 
stężeniu barwnika 100 mg/dm3. Maksymalna pojemność adsorpcyjna uzyskana 
przez Bulut i wsp. [2] w dużej mierze była zależna od odczynu roztworu oraz stęże-
nia zastosowanego barwnika. Wykazali oni, że pojemność adsorpcyjna wzrastała 
wraz ze wzrostem odczynu roztworu. Najlepsze rezultaty zanotowano przy pH  = 12, 
gdy pojemność adsorpcyjna wynioła 94 mg/g s.m. Autorzy uzyskane wyniki opisy-
wali za pomocą 4 izoterm: Langmuira, Freundlicha, Elovicha i Temkina. Przepro-
wadzone badania wykazały, że model Langmuira jest jednym z najefektywniejszych 
modeli. Jest to zgodne z badaniami przedstawionymi w niniejszej pracy. Z trzech 
testowanych odczynów, najwyższa efektywność usuwania barwnika uzyskano przy 
pH 9 a przedstawione w tabelach  1 i 2 wartości współczynników zgodności po-
twierdzają, że model Langmuira dobrze opisuje adsorpcję barwników na bentonicie.

Z danych literaturowych wynika, że bentonit może być z powodzenie  wykorzy-
stywany również do usuwania np. metali  A. Kaya i wsp. [7] badali adsorpcje cynku 
(Zn2+) z roztworów wodnych. Jako adsorbenty zastosowali naturalny bentonit oraz 
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bentonit wzbogacony w sód. Uzyskane wyniki wskazały, również wykazały zależność 
efektywności procesu adsorpcji od odczynu.  Autorzy wykazali silny znaczący wzrost 
maksymalnej pojemności adsorpcyjnej przy zmianie odczynu z pH 6.0 do pH 8.0  −  
pojemność adsorpcyjna wzrosła z  20 mg/g s.m do 90 mg/g s.m sorbentu 

W przypadku badań prowadzonych przez Özcana i wsp. [11], którzy badali ad-
sorpcję barwników kwaśnych na bentonicie wzrost odczynu roztworu powodował 
zmniejszenie redukcji barwników. Dla barwnika Acid Blue 294 wartość stałej (b) 
obniżyła się z 110 mg/g s.m. przy pH 2.0 do 12 mg/g s.m. przy pH 12.0. Niska ad-
sorpcja barwników kwaśnych przy zasadowym odczynie roztworu jest wynikiem 
obecności nadmiaru jonów hydroksylowych konkurujących z barwnikiem anionów 
do miejsc aktywnych. 

Porównując dane własne z literaturowymi zaobserwowano znaczne różnice  
w uzyskanych wartościach pojemności adsorpcyjnych. Różnice te wynikały z róż-
nych warunków prowadzenia procesu adsorpcji (różnego rodzaju stosowania adsor-
bentu wraz z jego dawki, różnych wartości stężeń początkowych, różnego rodzaju 
odczynu roztworu). W tabeli 3 zestawiono wartości maksymalnych pojemności ad-
sorpcyjnych uzyskanych w badaniach własnych i z danych literaturowych.

Tabela 3. Porównanie maksymalnych pojemności adsorpcyjnych 
Table 3. Comparative analysis of maximum adsorption capacities

Adsorbent Barwnik zasadowy
Maksymalna  

pojemność adsorpcyjna 
[mg/g s.m.]

Źródło

Na - bentonit
Basic violet 14

100
Jiang i wsp. [6]

Ca - bentonit 62
Popioły lotne Methylene Blue 5,27 Kumar i wsp. [8]
Trociny z drzew cedrowych

Methylene Blue
142,36

Hamdaoui [3]
Tłuczeń ceglany 96,61
Trociny z drzewa świerko-
wego zmieszane z gliną

Basic Red 46 25,9
yeddou i Bensmali 

[13]

Naturalna glina
Nile Blue 25

İyim i Güçlü [4]
Brilliant Crestyl Blue 42

Trociny z drzewa kauczuko-
wego

Malachite Green 36,45
Kumar i Sivensan 

[9]

bentonit
Basic yellow 28 259

Turalik [12]
Basic Red 28 321

Bentonit Malachite Green 94 E. Bulut i wsp. [2]

Bentonit
1 g/dm3 Basic Green 4 508

Badania własne
10g/dm3 Basic Green 4 54

Bentonit
1 g/dm3 Basic violet 10 519

Badania własne
10g/dm3 Basic violet 10 53

Zestawiając badania własne z literaturowymi należy stwierdzić, iż bentonit jest 
bardzo dobrym adsorbentem w procesie usuwania barwy z roztworów wodnych.
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PODSUMOWANIE

Badania wykazały możliwość zastosowania bentonitu jako adsorbentu dla 
barwników zasadowych Basic Green 4 i Basic Violet 10 z roztworów wodnych. Na 
podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że efektywność procesu ad-
sorpcji na bentonicie zależała od wpływu odczynu roztworu na wartość maksymal-
nej pojemności adsorpcyjnej oraz od stężenia adsorbentu. Lepsze efekty usuwania 
barwników BG 4 i BV 10 z roztworów wodnych uzyskano dla stężenia adsorbentu 
równego 1 g/dm3. 

Badania wykazały również wyraźny wpływ odczynu na ilość usuniętego barw-
nika. Wzrost  odczynu roztworu w przypadku obu testowanych barwników powodo-
wał zwiększenie pojemności adsorpcyjnej. Niezależnie od rodzaju testowanego 
barwnika i ilości adsorbentu w próbie najwyższą  pojemność adsorpcyjna testowa-
nych barwników zasadowych z roztworów wodnych uzyskano przy pH 9.0. 

Wyznaczoną z równania Langmuira najwyższą pojemność adsorpcyjną spośród 
dwóch testowanych barwników, uzyskano dla stężenia adsorbentu równego 1 g/dm3,  
w procesie prowadzonym przy pH 9.0.  W przypadku obu testowanych barwników  
BG 4 i BV 10 była ona zbliżona i wyniosła odpowiednio: 508 mg/g s.m.; 519 mg/g s.m.

Najniższą pojemności adsorpcyjną uzyskano dla barwnika BV 10, podczas ad-
sorpcji przy stężeniu bentonitu równym 10 g/dm3, przy pH 3.0 − 19 mg/g s.m.

Wartości powinowactwa adsorpcyjnego dla bentonitu wahały się w zakresie 
0,45 – 0,85 dm3/g s.m. dla barwnika Basic Green 4 oraz 0,15 – 0,7 dla barwnika Ba-
sic Violet 10. 
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effectiveNeSS Of bASic DYeS ADSOrptiON ON beNtONite 

Abstract. Adsorption is one of the most effective methods for the removal of dyes from aqueous 
solutions. Its effectiveness is chiefly determined by the selection of an appropriate adsorbent and 
conditions the process is run at. Effective and inexpensive adsorbents of natural origin to be used in 
the adsorption process are therefore increasingly often sought after. Special attention is devoted to 
unconventional adsorbents, i.e. natural materials, biosorbents as well as waste products of the indus-
try or agriculture.
The aim of this study was to determine the effectiveness of basic dyes removal from aqueous solu-
tions by means of the adsorption process. The adsorbent used in the study was bentonite, whereas 
basic dyes – Basic Green 4 and Basic Violet 10W, served as adsorbates.
The study demonstrated the feasibility of applying bentonite as an adsorbent for basic dyes Basic 
Green 4 and Basic Violet 10 from aqueous solutions. Based on the conducted experiment, it may be 
concluded that the effectiveness of the adsorption process on bentonite depended on the effect of 
solution pH on the value of the maximum adsorption capacity and on adsorbent concentration. Bet-
ter results of BG 4 and BV 10 dyes removal from aqueous solution were achieved at adsorbent con-
centration of 1 g/dm3. 
The research showed also a tangible effect of solution pH value on the quantity of dye removed. An 
increasing pH value of the solution caused an increase in the adsorption capacity in the case of both 
analyzed dyes. Irrespective of the type of dye examined and adsorbent concentration, the highest 
adsorption capacity of the basic dyes from aqueous solutions was reached at pH 9.0. 
The highest adsorption capacity determined for the two analyzed dyes from the Langmuir’s equa-
tion was achieved at adsorbent concentration of 1 g/dm3, in the process run at pH 9.0. It was alike in 
the case of both dyes, i.e. BG 4 and BV 10, and accounted for: 508 mg/g d.m. and 519 mg/g d.m., re-
spectively. In contrast, the lowest adsorption capacity − 19 mg/g d.m. – was recorded for the BV dye 
during adsorption at bentonite concentration of 10 g/dm3 and pH 3.0. Values of adsorption affinity 
noted for bentonite were ranging from 0.45 to 0.85 dm3/g d.m. for Basic Green 4 dye as well as from 
0.15 to 0.7 dm3/g d.m. for Basic Violet 10 dye. 
Keywords: bentonite, basic dyes, BG4, BV10, adsorption.




