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Anotace 

Diplomová práce se zabývá studiem vhodnosti využití chemicky aktivovaného ovčího 

rouna k odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku. Jako aktivační činidlo byla 

použita s ohledem na formu sorbátu, kyselina chlorovodíková o koncentraci1,0 mol l-1, 

2,0 mol l-1. Pro posouzení účinnosti chemické aktivace byla účinnost odstranění Cr (VI) 

testována rovněž na neaktivovaném ovčím rounu. Výsledkem prováděného experimentu je 

zjištění, že surové ovčí rouno bez chemické aktivace, vykazuje pouze minimální 

biosorpční účinnost, zatímco u vzorku rouna aktivovaného pomocí kyseliny HCl 

o koncentraci 2,0 mol-1 po dobu 15 min bylo dosaženo 90% biosorpční účinnosti. 

 

Klíčová slova: Chrom (VI), biosorpce, biosorbent, adsorbát, ovčí rouno.  

 

Summary 

Dissertation deal with study of pertinence usage chemically activated sheep fleece to 

remove hexavalent chromium from hydrous solution. Like activating agent was used 

considering female former sorbate, acid hydrochloric about concentraction 1,0 mol L -1, 2,0 

mol - 1L.To assess the effectiveness of chemical activation removal efficiency of Cr (VI) 

also tested the unactivated sheep fleece. The result of the experiment is conducted to 

determine the raw fleece without chemical activation, exhibits only minimal biosorption 

efficiency, while the sample nonwoven activated using acid HCl at a concentration of 2.0 

mol-1 for 15 min was achieved 90% biosorption efficiency. 

 

Keywords: Chromium (VI), biosorption, biosorbents, adsorbate, stepe fleece. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Stálým tématem k výzkumům a diskusím je kontaminace životního prostředí těžkými 

kovy, obzvláště pak znečištění odpadní vody. Největší podíl na jejím znečišťování má 

průmysl. Současné technologie čištění jsou efektivní pouze v případech vysokých 

koncentrací těžkých kovů v kontaminované vodě, zatímco při nižším obsahu těchto 

škodlivin jejich účinnost klesá. [1] 

Nejen z  těchto důvodů začal v nedávné době narůstat zájem o aplikaci různých 

biologických materiálů pro dočišťování kontaminované vody s nižším obsahem škodlivých 

látek. Tím pádem se začíná stále častěji mluvit o biosorpci jako o vhodné volbě, vedle 

tradičních komerčních metod jako je například srážení, adsorpce, koagulace, 

elektrolýza atd. Tyto běžné technologie jsou nejenom velmi nákladné, ale během těchto 

procesů vzniká většinou ještě řada nových nežádoucí a toxických produktů. V podstatě 

dochází k přesunu kovů z jedné části do nějaké další.  

Hlavním cílem by tedy mělo být nalezení technologií, které jsou mnohem levnější 

a zároveň při jejich vzniku a následné aplikaci není zatěžováno životní prostředí. Pro 

ekonomické porovnání vznikla studie, jejímž úkolem bylo analyzovat náklady a výnosy 

biologického a chemického odstraňování šestimocného chromu. Byly porovnávány metody 

biologické adsorpce pomocí smíšené pryskyřice a chemické iontové výměny s použitím 

iontoměniče amberlitu. Vyhodnocení probíhalo s ohledem na cenu a úspěšnost odstranění 

kovu v procentech. Výsledné náklady na hmotnostní jednotku biosorbentu při biologickém 

odstraňování byly vypočítány na € 0,14 při odstranění 59,3 % Cr (VI) z vodného roztoku. 

U chemického odstranění činily náklady na odstranění € 0,24 při účinnosti 99,68 %. Bylo 

vyhodnoceno, že poměr odstranění a náklady na hmotnostní jednotku iontoměniče při 

použití chemické technologie byly vyšší než u aplikace metody biologické. [2] Z těchto 

výsledků je zřejmé, že výzkumy zabývající se využíváním zbytků zemědělských produktů, 

řas, bakterií a hub jako vhodných biosorbentů k odstraňování především nízkých 

koncentrací kontaminantů z vodných roztoků budou pokračovat i v dalších letech.  

Mezi biologické suroviny zemědělské výroby, které se intenzivně zkoumají coby 

potencionálně možné biosorbenty, se řadí i neživé tkáně zvířecích těl, které vzhledem ke 

své struktuře a chemickému složení nepodléhají rychlé biodestrukci. Patří mezi ně zejména 
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i srst užitkových domácích zvířat, která je považována za zcela bezcenný odpad, pokud 

nedosahuje výše kvalitativních parametrů požadovaných textilním průmyslem k dalšímu 

zpracování. V současných ekonomických podmínkách je rovněž výkup dobytčí srsti včetně 

ovčího rouna pro chovatele v České republice zcela nerentabilní záležitostí vzhledem 

k dovozu těchto biologických surovin ze zámoří a k dotační politice Evropské unie. Z toho 

plyne, že dostupnost tohoto biologického materiálu živočišného původu je velmi snadná. 

Pro samotné zemědělce by pak její využívání v biosorpčních technologiích mohlo 

znamenat i nemalý finanční přínos.  

Cílem této diplomové práce je na základě poznatků získaných z odborné literatury 

a vlastního studia provést a vyhodnotit: 

1. Tepelnou a chemickou úpravu zvoleného druhu biosorbentu, tedy ovčího rouna. 

2. Studium biosorpční rovnováhy a biosorpční kinetiky Cr (VI) z modelového 

roztoku dichromanu draselného na upraveném i na surovém biosorpčním 

materiálu. 

3. Studium jednotlivých faktorů, které by mohly ovlivňovat průběh biosorpce 

(hodnota pH, rychlost otáček, koncentrace biosorbentu, teplota). 

4. Vyhodnocení optimálních podmínek, za nichž dochází k biosorpci Cr (VI) na 

ovčím rounu a biosorpční schopnosti biosorbentu. 

5. Vyhodnocení dalšího možného využití daného biosorbentu. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V současné době lze zaznamenat narůstající zájem o studium možnosti aplikace 

biologických materiálů k odstraňování těžkých kovů z vodného roztoku. Jsou to například 

bakterie, kvasinky, řasy a plísně, ale i odpady ze zemědělství, potravinářského průmyslu 

apod. Důvodem je zejména jejich snadná dostupnost, malé provozní náklady na pořízení 

a hlavně dobrý biosorpční výkon. [3] Ideální biosorbent by měl být nejenom co 

nejúčinnější, ale měl by být zároveň dobře regenerovatelný, aby mohl být znovu využit. 

Zájem o studium biologických sorbentů je přikládán konci 80. let 20. století. 

Postupem času, se začaly objevovat první práce, které byly považovány spíš za kuriozitu, 

než za přesný výzkum. Jedním z důvodů byla skutečnost, že materiál biologického původu 

lze chemicky těžko popisovat. Je známo, že vázat na sebe těžké kovy zvládá většina 

biologických materiálů. Pro využití v průmyslových procesech, kde je vyžadována značně 

vysoká kapacita vazeb a selektivita lze ale použít jen některé. 

Během sedmdesátých let minulého století se začal zvyšovat zájem o ochranu 

životního prostředí a to motivovalo k výzkumům nových technologií, které jsou finančně 

dostupnější a při nichž je využito živých organismů k odstraňování kovů z odpadní vody. 

Postupně byla u biosorpčních procesů zkoumána jejich adsorpční rovnováha, kinetika 

a termodynamika a vliv některých dalších parametrů jako například hodnoty pH, velikost 

částic, vstupní koncentrace adsorbátu apod. Z počátku byly využity hlavně poznatky 

získané v rámci výzkumu adsorpce na aktivním uhlí.  

V roce 1970 vstoupil tento proces do podvědomí při laboratorním výzkumu odpadní 

vody zatížené radioaktivními prvky a těžkými kovy. Jako biosorbent bylo použito několik 

druhů vodních řas. Výsledky potvrdily, že biosorpční technologie má vysokou účinnost při 

detoxikaci odpadní vody a navíc její provozní náklady jsou daleko nižší než u běžných 

metod, jako je chemická redukce, iontová výměna, či membránová separace. [4] 

V posledních letech bylo provedeno mnoho výzkumů také za účelem hledání 

vhodných materiálů k odstraňování těžkých kovů z roztoků. Byla otestována široká škála 

aktivních i neaktivních organismů. V buněčných stěnách biologických materiálů jsou 

obsaženy hlavně polysacharidy, proteiny a lipidy, které obsahují velké množství funkčních 
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skupin se schopností na sebe navázat ionty kovů, jako jsou karboxylové (-COOH), 

hydroxylové, (-OH), fosfo (-PO3
2-), sulfo (-SO3

-) a aminové (-NH2) skupiny.  

Nejvíce se danou tématikou zabývá profesor Dr. Ing. Bohumil Volesky, který vydal 

na toto téma obrovské množství publikací a je považován za experta v oboru omezování 

průmyslového znečištění vody. Současně je prezidentem a zakladatelem společnosti 

BV SORBEX, Inc., která se snaží o zavedení nových biosorpčních technologií do 

komerčního procesu na odstranění a využití těžkých kovů z průmyslové výroby. [5] 

Bohužel i přes velké množství výzkumů neexistuje žádná jednotná a ucelená 

databáze biosorbentů, která by schraňovala všechny parametry důležité pro průběh 

biosorpce. Proto je těžké hodnotit a porovnávat jednotlivé typy biosorbentů a určit jejich 

vhodnost pro určité typy odpadní vody. [6] 

V Tabulce č. 1 je uvedeno posouzení několika vzorků bakteriální biomasy, která byla 

laboratorně testována na odstranění šestimocného chromu z vodných roztoků. Je zde 

uvedena jen adsorpční kapacita pro Cr (VI). Chybí údaje o způsobu úpravy, teplotě 

a hodnotě pH. 

Tabulka 1:Využití bakteriální biomasy a srovnání biosorpční kapacity Cr (VI) [3] 

Druhy bakterií 
Biosorpční kapacita  

mg g-1 
Literatura 

Bacillus coagulans 39,9 [7] 

Bacillus megaterium 30,7 [7] 

Zoogloea ramigera 2,0 [8] 

Aeromonas caviae 284,4 [9] 

Bacillus coagulans 39,9 [7] 

Bacillus licheniformis 69,4 [10] 

Bacillus megaterium 30,7 [7] 

Bacillus thuringiensis 83,3 [11] 

Pseudomona ssp. 95,0 [12] 

Staphyococcus xylosus 143,0 [12] 

Z výsledků uvedených v tabulce lze konstatovat, že nejlépe se na dočišťování 

odpadní vody obsahující Cr (VI) hodí bakterie Aeromonas caviae (q = 284,2 mg g-1) 

a naopak jako nejméně vhodný je druh bakterie Zoogloea ramigera (q = 2,0 m g-1). 
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Očividně je z průzkumů a jednotlivých získaných výsledků znát, že proces biosorpce 

se jeví jako bezkonkurenční v ohledu na šetrnost k životnímu prostředí. Dosud se jím však 

zabývají odborníci jen v laboratořích. Bylo sice učiněno několik pokusů o proražení na trh, 

ale neskončily úspěšně. Ačkoliv by se na trhu našlo několik vhodných spotřebitelů 

v důlních společnostech, koželužnách a galvanovnách, je loby chemických společností 

silnější. V současné ekonomické recesi, mají společnosti skeptický pohled k novým, ještě 

v provozech neověřeným trendům a zabývají se jen provozními problémy. [6] 

V rámci literární rešerše jsem studovala možnost aplikace biosorpce jako výhodné 

biologické metody k odstraňování těžkých kovů z vodného prostředí. Následuje výčet 

několika skupin dosud prostudovaných materiálů, které byly zkoumány jako možný 

vhodný biosorbent. Ke konci kapitoly je zmíněna základní charakteristika ovčího rouna, 

které jsem zvolila jako možný biosorbent k odstranění šestimocného chromu z vodného 

roztoku. 
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3 BIOSORPCE 

Biosorpce může být definována, jako odstranění kovu nebo polokovu z kapalného 

prostředí za pomoci mrtvého biologického materiálu. [13] Tento proces je pasivní, 

nezávislý na metabolismu, protože využívá funkčních skupin biomolekul. Skládá se 

z pevné fáze (biosorbent) a kapalné fáze (obvykle voda), která obsahuje rozpuštěné nebo 

suspendované látky, které mají být sorbovány (sorbát). Kovy, obsažené ve vodné matrici, 

mají díky složení buněčné stěny biosorbentu, která obsahuje především velké množství 

polysacharidů, lipidů a proteinů, spoustu vazebných možností. Při biosorpci tedy dochází 

k vazbě kovů za pomoci různých odlišných mechanismů, jako je fyzikální adsorpce, 

iontová výměna chelatace, povrchová kompletace a srážení. [14] 

Vzhledem k tomu, že se neživá biomasa chová jako iontoměnič, je proces velmi 

rychlý a probíhá zpravidla od několika minut do několika hodin. Několik studií prokázalo, 

že mrtvá biomasa může být aktivnější v odstranění těžkých kovů než biomasa živá. [4] 

Je to způsobeno tím, že proces není zatížen fyziologickými potřebami buňky, je zabráněno 

vytváření přebytečných živin a metabolických produktů, jako odezva na přítomnost kovu. 

Tato metoda by našla největší uplatnění při dočišťování velkého množství 

kontaminované vody s nižší koncentrací kovů, jelikož chemické srážení a elektrolýza ztrácí 

účinnost při obsahu kovových iontů v rozmezí od 1 - 100 mg l-1. [15] Výměna iontů, 

membránová separace, adsorpce na aktivním uhlí, je při nízkých koncentracích kovu ve 

velkém množství vody extrémně drahá záležitost. Zároveň ji pak nelze použít ve velkém 

měřítku. [16] 

Po celá desetiletí byla biosorpce nazývána jako slibná nákladově efektivní čistící 

biotechnologie. K letošnímu roku bylo publikováno v recenzovaných časopisech více než 

13 000 vědeckých prací. Bohužel i přes významný pokrok chápání tohoto složitého jevu, 

i dramatickému nárůstu publikací v oblasti výzkumu, je komercializace biosorpční 

technologie pořád značně omezena. [14] 

3.1 Studium kinetiky biosorpčního procesu 

Chemická kinetika poskytuje informace, o reakčních cestách a době kontaktu, 

potřebné k dosažení adsorpční rovnováhy, čímž je jednou z důležitých charakteristik 
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určujících účinnost biosorpce. Znalost rychlosti, kterou budou rozpuštěné ionty kovů 

odstraněny ze zředěného vodného roztoku pomocí biosorbentu, je také významným 

faktorem pro aplikaci při kontrole kvality vody. Studium chemické kinetiky poukazuje 

závislost procesu biosorpce na fyzikálních anebo chemických vlastnostech studovaného 

biosorbentu. [17] 

Pro vyhodnocení experimentálních dat lze použít různé matematické modely. 

Posouzení shody mezi experimentálními a vypočtenými daty pomocí matematického 

modelu, lze realizovat na základě vyhodnocení získaných korelačních koeficientů (hodnoty 

R2 v blízkosti nebo rovny 1). Relativně vysoká hodnota R2 naznačuje, že model úspěšně 

popisuje kinetiku adsorpce studovaného kovu. [18], [19] 

Pro výpočet sorpční kapacity q lze použít následující vztah viz Rovnice 1: 

= −
 

kde je:  

q adsorpční kapacita biosorbentu na jednotku hmotnosti adsorbentu, (mg g-1), 

V objem sorbátu, (l), 

c0 počáteční koncentrace kovu v objemu roztoku, (mg l-1), 

cf rovnovážná koncentrace adsorbátu v roztoku, (mg l-1), 

S hmotnost biosorbentu, (g). 

Procentuální vyjádření množství odstraněného šestimocného chromu bylo vyjádřeno 

jako účinnost odstranění (U%) a vypočítáno dle následující Rovnice 2: 

% = − × 100	 
kde mají parametry c0 a ce stejný význam jako v předcházející rovnici. 

Nejčastěji používané matematické modely, které se vyskytují v odborné literatuře 

zaměřující se na biosorpce, jsou kinetický model pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu.  

Kinetický model pseudo-prvního řádu je v podstatě první rovnicí použitou pro 

adsorpci v systému kapalina/tuhá látka [20]. Je založena na kapacitě pevné látky. [21]  
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Rovnice pseudo-prvního řádu se obecně vyjadřuje následovně, viz Rovnice 3: 

= −  

kde je: 

qt množství rozpuštěné látky adsorbované v určitém čase t (min) na jednotku 

hmotnosti biosorbentu, (mg g-1), 

k1 rovnovážná rychlostní konstanta rovnice pseudo-prvního řádu, (min-1), 

přičemž zbývající parametry mají stejný význam jako v textu výše. 

Při použití okrajových podmínek (od t = 0 po t > 0 a q = 0 pro q > 0) a úpravou 

Rovnice 3 lze získat užitečnější rovnici lineární časové závislosti (Rovnice 4): [18] 

	 − = − 2,303  

Hodnoty log (q - qt) jsou lineárně korelovány s časem t. Graf závislosti log (q - qt) na 

čase t by měl poskytnout lineární závislost. Ze sklonu přímky lze zjistit rychlostní 

konstantu k1.  

Model pseudo-druhého řádu je založen na předpokladu, že krok omezující rychlost 

biosorpce, může být chemická adsorpce. Zahrnuje vazebné síly vzniklé prostřednictvím 

sdílení nebo výměny elektronů mezi adsorbentem a absorbátem. [22] Na rozdíl od rovnice 

pseudo-prvního řádu, tento model dostatečně předpovídá chování sorpce během celého 

sorpčního období. [17] Rychlostní rovnice pseudo-druhého řádu je vyjádřena Rovnicí 5: [23] 

dq
dt = k q − q  

kde je: 

k2 rychlostní konstanta adsorpce pseudo-druhého řádu (g mg−1 min−1). 

Zbývající parametry mají stejný význam jako v předchozím textu. 

Rovnici 5 lze upravit a získat tak užitečnější tvar, (Rovnice 6): 

1
q − q = 1

q + k t 
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její linearizovaná forma je uvedena v Rovnici 7: 

t
q = 1

k q + t
 

Hodnotu k2 lze získat ze závislosti t/qt na čase t a používá se k výpočtu počáteční 

rychlosti sorpce h (mg g-1 min-1), v t→0 viz Rovnice 8: [24] 

h = k  

Uvedené parametry mají stejný význam jako v předchozím textu. 

3.2 Studium rovnováhy biosorpčního mechanismu 

Abychom mohli posoudit účinnost a kvantifikaci procesu biosorpce, využíváme 

zjištění jejího rovnovážného stavu. Rovnováhy dosáhne systém ve chvíli, kdy množství 

navázaného kovu již s časem dále neroste a za dané teploty se adsorbovaná látka rozdělí 

mezi fázi kapalnou a pevnou. Je patrné, že vzhledem k vlivům teploty na hodnotu 

parametrů rovnováhy je nutno, aby byly dané experimentální postupy prováděny vždy za 

teploty stejné nebo podobné k reálným podmínkám. Tento stav lze graficky znázornit díky 

rovnovážným adsorpčním izotermám. [25] Využití těchto adsorpčních křivek je velmi 

důležité vzhledem k tomu, že jejich studium poskytuje velké množství relevantních 

výpovědí o daných adsorbátech, adsorbentech a probíhajících sorpčních procesech. Je 

známo několik matematických modelů, které vyjádří rovnovážnou závislost mezi 

adsorbovaným množstvím a koncentrací při adsorpci jedné složky. V současných studiích 

se pravděpodobně nejvíce používají Langmuirovy a Freundlichovy izotermy a to 

s vysokou mírou úspěšnost. [14] U Langmuirova modelu se předpokládá, že sorpce 

probíhá na homogenním povrchu sorbentu v mono-vrstvě a všechna povrchově aktivní 

místa jsou energeticky rovnocenná. 

Tento vztah je nejčastěji vyjádřen pomocí následující Rovnice 9: [22] 

= + 1
∙  

kde je: 

q  adsorpční kapacita biosorbentu na jednotku hmotnosti adsorbentu, (mg g-1), 

qmax maximální adsorpce kovu za určitých podmínek, (mg g-1), 

b  Langmuirova konstanta související s afinitou mezi kovem a sorbentem, 
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cf rovnovážná koncentrace adsorbátu v roztoku, (mg l-1), 

Druhou používanou křivkou je izoterma Freundlichova, která je široce používána 

k popisu adsorpce na heterogenním povrchu, kde se může adsorbovat více molekulárních 

vrstev. Model je vyjádřen Rovnicí 10: [4] 

= 	 /  

kde je: 

qe adsorpce kovu, (mg g-1), 

kf konstantní relativní adsorpční kapacita, 

n  empiricky stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby, 

ce koncentrace kovu v roztoku. 

3.3 Parametry ovlivňující biosorpční mechanismus 

Během procesu biosorpce je důležité zajistit jejich maximální efektivitu. Z toho 

důvodu je zapotřebí brát ohled na faktory, které ovlivňují vhodné podmínky vybraných 

biosorpčních postupů. Odborná literatura tyto faktory popisuje a na základě výzkumu 

stanovuje jejich optimální hodnoty, které jsou popsány v následujícím textu. 

[26], [27], [28] 

Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím biosorpční procesy je hodnota pH 

vodného roztoku, která ovlivňuje ionizaci funkčních skupin, rozpustnost a také 

kompetivnost sorbovaných kovů. Dle této hodnoty se mění možnosti volných vazebných 

míst. Při nízkých hodnotách pH dochází k protonaci vazebných míst na povrchu buněk 

biosorbentu, což má za následek jejich nedostupnost pro zbývající kladně nabité kovové 

ionty. K úplné desorpci navázaných kovových iontů, dochází při dostatečně nízké hodnotě 

pH v důsledku protonace všech vazebných míst Díky této schopnosti je pak možné 

biosorbent regenerovat. [15], [29], [30] 

Velmi nízké hodnoty pH mohou vést až k rozkladu buněčných stěn, což má za 

následek jejich nízkou biosorpční kapacitu. Biosorbenty s povrchem složeným převážně 

z acidických polysacharidů mají schopnost vytvářet komplexy těžkých kovů. [26], [29], 

[31] Mezi hodnotami pH 4 – 8 proces biosorpce kovů obvykle vzrůstá, vše ale závisí na 

volbě vhodného biomateriálu a kovu. [29] Je dokázáno, že různé druhy kovů jsou různě 

rozpustné a konkurenceschopné právě podle hodnoty pH daného roztoku. Např. sorpce 
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kovových kationtů (Cu+II, Cd+II, Pb+II, Ni+II, Mn+II, Al+III, Zn+II, Co+II) se zvyšující 

koncentrací pH vzrůstá. [27] Optimální hodnota pH pro anionty se pohybuje v rozmezí 

1,5 – 4, pro kationty je vhodné pH > 4,5. [26] 

Další parametr, který může ovlivnit proces biosorpce (např. stabilitu kovu v roztoku 

a konfiguraci buněčné stěny) je teplota. Optimální hodnota teploty se volí dle 

převládajícího děje. Při chemisorpci se vzrůstající teplotou roste i účinnost., ale u fyzikální 

adsorpce roste účinnost naopak s teplotou klesající. V případě komplexace by měla na 

základě zvýšení teploty růst i účinnost. [32] U některých kovů biosorpční postupy mohou 

probíhat v rozsáhlém intervalu teplot. Jako příklad můžeme uvést uran a měď, kde studie 

prokázaly, že nejsou teplotně závislé a biosorpce se uskutečňuje v širokém teplotním 

rozmezí. [33], [34], [35] Biosorpční procesy nejsou vůbec zřetelně ovlivňovány teplotami, 

které se pohybují mezi 20 – 35 °C. [28], [32], [35] 

Teplotní závislost adsorpčního procesu bývá spojena s významnými 

termodynamickými parametry. Aby bylo možné určit, zda je proces spontánní, nebo není, 

je nutné provést termodynamické úvahy o biosorpčním procesu. Hodnoty 

termodynamických parametrů, jako jsou ∆G0 (Rovnice 11), ∆H0 (Rovnice 12) a ∆S0 

(Rovnice 13), kterými lze popsat odstranění studovaného kovu pomocí použitého 

biosorbentu, lze vypočíst aplikací následujících termodynamických Rovnic: [17] 

∆ = − 	 

∆ = −  

∆ = ∆ − ∆
 

kde je: 

R univerzální plynová konstanta, (8,314 J mol−1 K−1), 

T termodynamická teplota, (K), 

K, K1 a K2 rovnovážné konstanty při absolutních teplotách T, T1 a T2, (K), která může 

být získána z Langmuirových izoterem při různých teplotách. 
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Důležitým činitelem ovlivňujícím biosorpční procesy je i velikost částic 

používaného biosorbentu. Příslušná zrnitostní úprava matrice biomasy může přispět 

k efektivnějšímu výsledku chemické úpravy povrchu biosorbentu zvoleným aktivačním 

činidlem, právě tak jako může vhodným způsobem zvýšit měrnou plochu povrchu 

biosorbentu, takže kovové ionty z média nacházejí větší počet volných vazebných míst. 

[36] 

Vědecké studie prokázaly, že proces biosorpce je ovlivňována rovněž počáteční 

hodnotou koncentrace disociovaného kovu ve vodných roztocích. Při vysoké počáteční 

koncentraci je biosorpce intenzivnější a probíhá do doby, než jsou všechna vazebná místa 

zaplněna. [29], [32], [33] V současnosti vědci provádějí experimenty z roztoků o různých 

koncentracích. Například u studia získávání šestimocného chromu z vodného média za 

pomoci biomasy hub jsou to roztoky o koncentracích 50 – 300 mg l-1. [30], [33], [37] 

Proces biosorpce může ovlivnit rychlost otáček při třepání. Díky třepání dojde 

k dokonalému smočení biomateriálu a následné promísení s roztokem kovu, což je důležité 

pro co nejefektivnější průběh procesu. S rychlostí otáček souvisí i časový interval nutný 

k promíchání roztoku a biosorbentu. Výzkumy prokázaly, že optimální hodnoty otáček se 

pohybují v mezích 100 - 300 otáček za minutu. [38], [39], [40] 

Druh biosorbentu a jeho koncentrace se rovněž řadí mezi významné podmínky 

biosorpčního procesu. Efektivita biosorpce klesá, pokud je biosorbent přítomen ve 

vysokých koncentracích, neboť v tom případě vzniká nebezpečí vzniku komplexů, které 

narušují rovnovážný stav mezi buněčnou stěnou a sorbovanými ionty kovů. [15], [30] 

Při biosorpci je také nutno zohlednit, zda jsou v roztoku přítomny i další kovy. 

Účinnost procesu může být snížena, nebo dokonce úplně znemožněna dalším kovem, který 

se vyskytuje v roztoku. Lehké kovy mají sice schopnost vázat se na buněčný povrch 

biomateriálu, ale mají mnohem menší pevnost vazby než kovy těžké. Z tohoto důvodu mají 

jen mizivý vliv na ovlivnění procesu biosorpce iontů kovů těžkých, nebo radioaktivních 

prvků.  

Ekonomická nenáročnost biosorpcí a dobré výsledky, které jsou srovnatelné 

s používáním finančně nákladných technologií, umožňují využití biosorpčních procesů při 

odstraňování iontů těžkých kovů ze znečištěné odpadní vody. Pokud je zvolen správný 

druh biomasy, lze dosáhnout velmi vysoké selektivity biosorpce, přičemž je možno vybírat 
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mezi širokou škálou levných biomateriálů ze zemědělských, průmyslových, či 

komunálních odpadů. [26] První studie se zaměřily na odstraňování nežádoucích kovů, 

v dalších letech se zkoumání rozšířilo do dalších oblastí možné aplikace této metody na 

všechny druhy organických látek včetně léčiv. [41] Této problematice bude věnována 

následující kapitola. 
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4 BIOSORBENT 

Biosorbenty jsou materiály biologického původu, které mají schopnost navázat na 

svém povrchu těžké kovy. V čistírenských technologiích však lze použít pouze ty druhy 

biomasy, které se vyznačují dostatečně vysokou vazností kovů (sorpční schopností) 

a selektivitou. Je ale nutno zohlednit jejich dostupnost a možnost jejich mechanické 

a chemické úpravy. Nezanedbatelné je přitom i hledisko ekonomické, proto se studie 

zajímají zejména o biologický materiál, který byl vyhodnocen jako odpad a mohl by 

posloužit jako vhodný biosorbent. Hlavním úkolem biosorpční technologie je vybrat 

nejslibnější druhy biomasy z extrémně široké nabídky materiálů, které splňují výše 

uvedené podmínky. V roce 1995 Volesky a Holan předložili odborné veřejnosti velký 

seznam mikroorganismů a jejich kovových vazností. Tato práce s hodnocením 

otestovaného materiálu se stala základním textem pro další výzkumy biosorpčních 

mechanismů a nabídla dobrý start pro hledání nového a dostupného biosorbentu. [14], [42] 

Od té doby byly o biosorpční kapacitě různých typů biomasy napsány tisíce 

výzkumných prací a recenzí. V některých experimentech byl vyhodnocen příjem toxických 

kovů až na 50 % objemu hmotnosti suchého biologického materiálu. [43] I v biomase 

stejného mikrobiálního druhu se může biosorpční kapacita značně měnit. Jako příklad lze 

uvést olovo, kde u vláknitých hub Aspergillus niger činí biosorpční kapacita 2 – 93 mg g-1 

suché hmotnosti biosorbentu, u kvasinek Saccharomyces. cerevisiae to je 79 – 270 mg g-1 

suché hmotnosti. [44] 

4.1 Základní skupiny biosorbentů 

Všechny druhy substrátů biologického původu, které byly studovány pro jejich 

potencionální využití v biosorpčních procesech, můžeme rozčlenit do několika základních 

skupin. Patří mezi ně mikrobiální biomasy (bakterie – např. rodu Bacilluss phaericus, 

sinice, kvasinky a vláknité houby- např. druhu Rhizopus arrhizus), řasy, průmyslové 

odpady (odpady z fermentace, aktivované a anaerobní kaly, odpady z potravinářského 

průmyslu – např. průmyslové potravinářské splašky, což je biomasa vzniklá z kvašení 

Saccharomyces cerevisiae, zemědělské odpady (ovoce, zelenina, pšeničné otruby, 

cukrovarské řízky, rýžová sláma, obilná jádra, ořechové skořápky, pomerančová kůra, 
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vylisovaná cukrová třtina, semena a slupky bavlny, kukuřičné klasy, sójové slupky a jiné), 

přírodní zbytky (zbytky rostlin, kůra stromů piliny, plevel) a další materiály rostlinného 

původu (chitosan, celulosa) atd. [43], [44] Byly prostudovány i takové materiály jako je 

rašelina [45] a popílek [46], [47]. V následujícím textu bych se chtěla pozastavit 

u některých významných skupin studovaných biosorbentů. 

Mořské řasy jsou identifikovány jako velmi slibný biosorbent vzhledem k vysoké 

vazebné kapacitě, nízkým nákladům a obnovitelnosti. V úvahu přichází i velké množství 

již hotové biomasy, která se nachází v oceánech. Lze je rozdělit do několika podskupin, na 

řasy hnědé, zelené a červené. Studiem hnědé řasy k odstraňování těžkých kovů se za 

posledních dvacet let zabývali. [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54] Během posledních let 

je zájem věnován i zeleným řasám [53], [54], [55], jakož i řasám červeným. [56] 

V následující Tabulce 2 jsou uvedeny některé z klíčových výsledků pro odstraňování 

šestimocného chromu těmito mořskými řasami. 

Tabulka 2: Využití mořských řas k odstranění Cr (VI) [4] 

Druhy řas pH 
qmax 

mmol g-1 Literatura 

Hnědé řasy 

Fucus vesiculosus 2 0,82 [57] 

Fucus spiralis 2 0,68 [57] 

Sargassum sp 2 0,60 [58] 

Sargassum muticum 2 3,77 [59] 

Zelené řasy 

Ulva lactuca 2 0,53 [57] 

Ulva spp. 2 0,58 [57] 

Červené řasy 

Palmaria palmate 2 0,65 [57] 

Polysiphonia lanosa 2 0,88 [57] 

Rovněž rozličné druhy bakterií jsou hojně využívané v čistírnách odpadní vody. 

Patří mezi nejhojnější a nejuniverzálnější mikroorganismy. Jejich buněčná stěna je první 

kontaktní složkou s kovovými ionty, polutanty, které mohou být uloženy přímo na povrchu 

nebo uvnitř buněčné struktury. Pro biosorpci se začaly využívat díky jejich malé velikosti, 

všudypřítomnosti, vysoké odolnosti vůči různým vlivům životního prostředí a schopnosti 

růst za řízených podmínek. Testovány na získávání kovů nebo organických látek, byly 

druhy jako Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Escherichia, Micrococcus atd. [60] 
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Houby jsou v přírodě všudypřítomné a obzvláště důležité v průmyslových 

procesech. Vyskytují se v různých typech morfologií, od jednobuněčných kvasinek až po 

polymorfní a vláknité houby. Jejich hlavním posláním je rozkládání organických materiálů, 

ale doprovází i koloběh živin jako patogen např. při kažení přírodních materiálů jako je 

dřevo, kůže, potraviny, tkaniny. Je dokázáno, že přítomnost těžkých kovů ovlivňuje 

metabolické aktivity hub a kvasinek, což může mít značný vliv na komerční procesy jako 

je fermentace. Toto zjištění podnítilo zájem o studii chování hub na přítomnost těžkých 

kovů. Výsledky vedly k možnostem aplikovat houby a kvasinky na odstranění toxických 

kovů jako je kadmium a olovo z odpadní vody. [61] 

Podgorski a kolektiv, úspěšně využili kvasinky rodů Saccharomyces, Candida, 

Pichia, jako biosorbent pro odstranění Ag, Au, Cd, Co, Cr, C, Ni, Pb , Th a Zn z vodného 

roztoku [62]. Houba Aspergillus Niger vykázala dobrou afinitu pro vazbu iontů Cu2+, Zn2+ 

a Ni2+ v roztocích, které jsou zatíženy pouze jednotlivými kovy. Ve vícesložkových 

roztocích toto platí jen pro měď a zinek [63]. Odpadní biomasa Aspergillus Niger, 

z kvasného průmyslu, je používána k odstranění Pb, Cr, Cu, Cd z vodného roztoku. 

Rovněž byla studována biomasa Rhizopus nigricans pro možnost získávání kovových iontů 

jako Li+, Ag+, Pb 2+, Cd2+, Ni2+, Zn2+, Cu2+, Sr2+, Fe2+, Al3+. Maximální biosorpční kapacita 

qmax pro jednotlivé kovové ionty se pohybovala v rozmezí 160 - 460 µmol g-1. [64] 

Odpadům ze zemědělství je v současnosti věnována velká pozornost, vzhledem 

k jejich skvělé dostupnosti a téměř nulovým nákladům na pořízení. V nedávné době 

Schiewer a Patil, zkoumali odpady z ovoce bohaté na pektin pro odstranění těžkých 

kovových iontů. [65] Dle jejich studie, je odpad bohatý na pektin a citrusová kůra 

nejvhodnější pro biosorpci kadmia. Během 30 - 90 min bylo dosaženo rovnovážné 

kinetiky, v závislosti na velikosti částic. Bylo zjištěno, že odstraňování kovu klesá se 

snižující se hodnotou pH. Dhir a Kumar [66] studovali adsorpční potenciál zbytků rýžové 

slámy, pšeničné slámy a biomasu plovoucí kapradiny rodu Salvinia pro kovy Cr, Ni a Cd. 

Účinnost byla větší při nízkých koncentrací kovů (35 mg l-1). Kolektiv vedený Ajmalem 

vyzkoušel účinnost plevele Parthenium hysterophoros k odstranění iontů Cd (II) z odpadní 

vody. [67] Maximální adsorpční kapacita iontů Cd (II) byla 97,7% při pH v rozmezí 

hodnot 3,0 – 4,0. Obnova Cd (II) se při desorpci potvrdila na 82%. Jako regenerační 

činidlo byl použit roztok HCl o koncentraci 0,1 mol l-1. [60] 
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4.2 Charakteristika použitého biosorbentu 

Pro svou práci jsem si zvolila jako vhodný biosorbent ovčí vlnu, která dosud nebyla 

testována pro odstranění Cr (VI) z vodného roztoku. Jelikož ve světě existuje několik 

plemen ovcí, s různými sortimenty vlny, rozhodla jsem se v následujících řádcích nastínit 

základní stavbu a vlastnosti ovčího rouna v závislosti na plemeni. K výzkumu jsem použila 

vlnu bílé barvy plemene Merino. [68] 

Na území České republiky je chováno více než deset plemenných typů ovcí. Jedním 

z hlavních plemen je Merino, které původně pochází ze Španělska. Po dvě stě let bylo toto 

plemeno šlechtěno s cílem získat co největší množství kvalitní vlny. V posledních dvaceti 

letech se ale produkce vlny stala druhořadou záležitostí a pozornost je soustředěna na 

masnou a mléčnou užitkovost.  

Vlna tohoto plemene je bílá, s uzavřeným rounem a kvalitou sortimentu AB – B, 

přičemž střih probíhá jednou za rok s výtěžností 50 % a produkcí až 8 kg na kus. Berani 

i bahnice jsou bezrozí a dosahují živé váhy okolo 100 kg u samců a 70 kg u samic. Tento 

typ ovcí se chová v nížinách i v podhorských oblastech a jeho předností je možnost 

užitkového křížení s jinými plemeny ovcí. 

Vlna je starodávný textilní materiál, který je lidmi využíván již od neolitu, a to 

především při výrobě textilu a v posledních desetiletí při produkci stavebních izolací. Vlna 

jako rohovitý produkt kůže vyrůstá z vlasových folikulů vznikajících již v embryonálním 

vývoji. Kvantita a kvalita vlny se liší u jednotlivých plemen ovcí, vliv mají faktory 

genetické, pohlaví ovcí, jejich věk i způsob výživy a ustájení. Rouno je název pro veškerý 

vlasový pokryv ovce. Označuje však i jednotný celek ostříhané vlny. Pojmem potní vlna se 

rozumí živá a stříhaná ovčí srst, zatímco průmyslově zpracovávaná vlna se nazývá čistá, 

nebo také praná.  

Rouno je tvořeno vlasovými typy, mezi něž patří vlasy pravé, neboli podsada (nemají 

dřeň a vyznačují se střední jemností do 35 µm) a nepravé (polopesíky s přerušovanými 

dřeňovými kanálky, normální pesíky se souvislými dřeňovými kanálky a jemností  

40 – 80 µm, mrtvé vlasy s dřeňovými kanálky s tloušťkou nad 50% kůry vlasu a jemností 

až 200 µm a krycí srst což jsou krátké chlupy s délkou okolo 2cm, které nemají textilní 

využití). [68] 
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Nejdůležitější chemickou složkou vlákna vlny je bílkovina keratin. Obsah aminokyselin 

je variabilní a závisí na plemeni zvířete, výživě a fázi růstu vlasu. V průměru obsahuje potní 

vlna 15 – 72% vlny vlastní, 12 – 47 % tuku a potu, 3 – 24% nečistoty a 4 – 24 % vlhkosti. [69] 

V tabulce č. 3 je zobrazeno obecné chemické složení sušiny vlnového vlákna. 

Tabulka 3: Chemické složení sušiny vlnového vlákna [69] 

Chemická látka 
Obsah  

(%) 

Uhlík 50 

Vodík 22 - 25 

Kyslík 16 - 17 

Dusík 7 

Síra 3 - 4 

Ovce merinového typu se vyznačují vysokým procentem objemu pravé vlny, která 

vytváří uzavřená rouna (i z toho důvodu se tyto ovce chovají i v aridních oblastech). 

Použitelnost vlny spočívá v jejich důležitých mechanických i fyzikálních vlastnostech jako 

je např. délka vlasu, jeho zkadeření a barva, charakter a jemnost, pevnost a tažnost, 

výtěžnost apod. Základní vlastností vlny je její jemnost, která se odvozuje od střední 

jemnosti v µm a určuje šestnáct základních sortimentů. V našich chovatelských 

podmínkách je používána středoevropská stupnice, zatímco v textilním průmyslu je 

sortiment označován stupnicí Bratfordskou. [68] V následující Tabulce č. 4 jsou vyznačeny 

všechny typy sortimentu ovčí vlny podle obou stupnic a podle ČSN 801123 – Stupnice 

jemnosti vlny. [70] 

Sortiment se měří pomocí lanametrů (latinsky lana = vlna), přičemž dlouholetí 

pracovníci s vytrénovaným zrakem a hmatem jsou schopni stanovit stupeň sortimentu 

pomocí svých smyslů. Takzvaná přirozená délka vlny se měří v původně zkadeřeném stavu 

vlasu, po jehož narovnání se měří tzv. skutečná délka. Jejich rozdíl závisí na počtu obloučků 

vlasu na jeden centimetr, přičemž největší rozdíl vykazují merinové typy ovcí.  

Obloučkovitost neboli zkadeření vlasu je ovlivněno jejich skladbou. Pokud má 

zkadeření vlasu normální parametry, vyznačují se obloučky s hodností výšky i základny. 

Výška vykazuje vyšších hodnot u více zkadeřené vlny, zatímco u málo zkadeřené vlny 

roste šířka základny. Pokud obloučkovitost dosáhne extrémních hodnot, označuje se 

termínem zkrut, což je nadměrně obloučkovitá srst, jejíž výskyt je charakteristický na břiše 

merinek. Může se ale jednat o signál nemoci, nebo genetického defektu. Technologickým 
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výrazem,,věrná vlna“ se označuje vlas, který má pravidelné obloučky stažené k jeho délce 

a ,, nevěrná vlna“ má obloučky nepravidelné. [68] 

Tabulka 4:Stupnice sortimentů vlny [68], [70] 

Střední 
jemnost 
µm (*) 

Sortiment – stupnice 
Obloučků na 

1 cm (**) 
Označení 
jemnosti 

Roční 
délka 
cm (**) Středoevropská 

Bradfordská 
(´s) 

<14,4 5A 100 12 

jemná 8-10 

14,5-16,5 4A 90 11 
16,6-18,6 3A 80 10 
18,7-20,5 2A 70 9 
20,6-21,8 2A/A 64 8 
21,9-23,0 A 60 7 
23,1-25,0 A/B 58 6 
25,1-27,0 B 56 5 

polojemná 10-14 
27,1-29,0 B/C 56/50 4 
29,1-33,0 C 50 3 
33,1-35,0 C/D 48 2 
35,1-37,0 D 46 1,5 

polohrubá 15-20 37,1-40,0 D/E 44 1,0 
40,1-45,0 E 40 0,5 
45,1-55,0 E/F 36 0,3 

hrubá nad 20 
>55,1 F 32 - 

(*) částečně upraveno podle ČSN 80 1123 Stupnice jemnosti vlny 
(**) Orientační hodnoty 

Barva, vyrovnanost, zkadeření, plstnatost a podobně jsou kvalitativní vlastnosti, které 

ve svém souboru vyjadřují charakter dané vlny. Například u vyrovnanosti je vyžadována 

přítomnost stejného sortimentu vlny po celém povrchu těla, přičemž u ovcí merinových je 

s výhradami připuštěn rozdíl jednoho sortimentu v porovnání plece a kýty. Jako ,,přerůst“ 

je nazývána vlna s nevyrovnanou délkou. 

Zdravá vlna je označení vlasu, jehož praménky se dají přetrhnout jen s vynaložením 

velké síly, zatímco vlna snadno roztržitelná se nazývá ,,hladová“. Lehce roztržitelný vlas je 

symptomem značného podílu jemných vláken, což je defekt způsobený podvýživou, nebo 

nemocí. Pevnost vlasu neboli odolnost vlny vůči námaze je možno posuzovat i pomocí 

sluchu při nárazu prstu na napnutý chomáček. S touto vlastností souvisí i tažnost, která 

označuje procentový podíl mezi skutečnou délkou vlasu a délkou vlasu při jeho roztržení. 

Nejdůležitější průmyslovou vlastností je tzv. výtěžnost, která udává poměr čisté a potní 

vlny, přičemž merino vykazuje 50 – 60% hodnoty výtěžnosti. 
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Podle charakteru rouna se stanovuje četnost střiží jednotlivých plemen ovcí. 

Například merino se stříhá pouze jednou za rok z důvodu požadavku 6,5 cm přirozené 

délky vlasu (typy ovcí s delším vlasem mohou být stříhány i dvakrát ročně). Střiž beranů 

probíhá asi měsíc před připouštěním, zatím co bahnice se stříhají v případě jarního bahnění 

po porodu a v případě zimního bahnění třiceti dní před porodem, aby se zabránilo 

znečištění vlny. Před vlastní střiží se ovce připravují, což znamená, že se zbaví zvonců, 

ohlávek apod. Střiž se provádí na lačných jedincích, kteří by alespoň tři dny měli být 

udržováni v naprostém suchu. Stříhání probíhá v takové vzdálenosti od kůže, aby bylo 

zabráněno jak poranění zvířete. Ostříhané rouno zbavené viditelných nečistot je váženo na 

vahách, které mají přesnost 0,1 kg. Poté se na třídicím roštovém stole provádí třídění, kdy 

se odstraňují nečistoty z vnitřku rouna a také přestřižené a nedostatečně dlouhé chomáčky.  

V současné praxi se vlna třídí na hrubou, polohrubou, polojemnou a jemnou třídu, 

v jejímž rámci ještě na bílou a barevnou, přičemž se zároveň odděluje vlas delší než 4 cm. 

Odpadní třídu tvoří vlna obsahující více než 6 % rostlinných zbytků, nebo vlna extrémně 

znečištěna exkrementy, či zbarvená nežádoucími chemikáliemi. Takto roztříděná vlna se 

skladuje na dřevěných podlážkách v suchých a vzdušných prostorách tak, aby její vlhkost 

nepřesáhla 17 %. Před transportem k průmyslovému zpracování, nebo přímému prodeji se 

vlna tzv. žokuje. [68] 
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5 CHROM 

Chrom je velmi tvrdý kov stříbrobílé barvy, vyskytuje se ve všech oxidačních 

stavech od Cr-II do Cr+VI, běžné jsou ale jen stavy Cr0 (kovový chrom), Cr+II, Cr+III a Cr+VI. 

U sloučenin je nejstabilnější v oxidačním stavu Cr+III. Sloučeniny v oxidačním stavu Cr+VI 

se nazývají chromany a vykazují silné oxidační účinky. Při styku čistého chromu 

s kyslíkem, se okamžitě vytvoří nepropustná vrstvička oxidu, která kov uchrání před 

korozí. [71] 

V přírodě se přirozeně vyskytuje jako minerál chromit (FeCr2O4) a krokoit 

(PbCrO4). Lze ho nalézt i v minerálech, kde se vyskytuje hliník, který doprovází. [72] Ve 

stopovém množství ho obsahují i rubíny, drahokamy a smaragdy. [73] 

V povrchové vodě se nachází v oxidačních stupních III nebo IV. Trojmocný 

chrom se sorbuje hlavně v alkalickém prostředí na hydratovaných oxidech Mn, Fe a Al. To 

vysvětluje, proč se velká část chromu v přírodní vodě akumuluje na nerozpuštěné látky 

a sedimenty. U šestimocného chromu je absorpce téměř bezvýznamná. Sloučeniny jsou ve 

vodě dobře rozpustné pouze s výjimkou chromanu barnatého, stříbrného a olovnatého. [74] 

Při odstranění této sloučeniny z vody chemickou cestou je nutnost redukce na oxidační 

stav III. Toho lze dosáhnout přidáním železnaté soli. Redukce probíhá bez přístupu 

kyslíku, za pomoci humidních látek, sulfidů, sloučenin Fe (II) a organickými látkami. 

Tento kov našel využití v nejrůznějších odvětvích, jako je galvanické pokovování 

(složka pokovovací lázně oxid chromový), kožedělný průmysl, chemický průmysl, textilní 

průmysl, sklářský a keramický průmysl, ocelářství a výroba speciálních slitin (přísada do 

nerezavějících ocelí, může tvořit až 18 % výsledné slitiny).  

Šestimocný chrom je vysoce mobilní považuje se za akutně toxický, karcinogenní 

a mutagenní pro živé organismy. Jeho expozice má vliv a lidskou kůži, játra, ledviny 

i dýchací cesty. Následkem jsou různá onemocnění, jako je dermatitida zánět průdušek, 

perforace nosní přepážky, bronchogenní karcinom, poškození jater, tvorba vředů apod. [75] 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části jsem se zabývala otázkou, zda je aplikace ovčího rouna 

vhodná jako biosorbent k získávání šestimocného chromu z vodného roztoku. 

6.1 Metodika odběru a úpravy vzorku 

Střiž rouna byla provedena 12. července 2013 z čtyřleté bahnice plemene Merino. 

Ovce byla již dospělá a toho roku bez jehňat, což se projevilo na větší kvalitě vlny. Zvířata 

pocházela ze salaše paní Ivety Polejové z Horské Kamenice (viz Obrázek 1), která se 

nachází v podhůří Jizerských hor a Krkonoš v nadmořské výšce 440 m. Vzorová ovce měla 

ne úplně typickou vlnu pro plemeno Merino. Vlas by měl být delší, jeho kvalita je určena 

mezi stupni A – B, chovatelka se přiklání spíše ke kvalitě B. 

 
Obrázek 1: Stádo paní Polejové s honáckým psem (foto Polejová) 

Po střiži byla vlna pouze mechanicky zbavena viditelných nečistot od podestýlky 

a exkrementů, rozložena na silonovém sítu a byla sušena při pokojové teplotě tj. 20 – 25 °C, 

aby lépe proschla. 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů závěrečné práce bylo zjistit, zda má chemická 

modifikace použitého biosorbentu vliv na je biosorpční kapacitu, byly pro experimenty 

použity jak surové, tak chemicky aktivované vzorky. Chemická modifikace biosorbentů 

pomocí aktivačních činidel by měla zajistit zpřístupnění funkčních skupin aktivních 

v procesu biosorpce. Na základě publikovaných zkušeností mnoha autorů se 

biosorbenty nejčastěji aktivují kyselinou chlorovodíkovou, nebo také případně 
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hydroxidem sodným. [17] Vzhledem k charakteru studovaného kovu byla pro aktivaci 

použita kyselina chlorovodíková o různých molárních koncentracích: 0,1 mol l-1; 1,0mol l-1 

a 2,0 mol l-1. Na každý gram materiálu bylo přidáno 20,0 ml aktivačního činidla dané 

koncentrace. Vzorky biosorbentu byly aktivovány mícháním v třepacím inkubátoru typ 

GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) při konstantních otáčkách 150 ot./min. Délka 

aktivace probíhala, pro každou molární koncentraci aktivačního činidla, v následujících 

časových intervalech: 15 min (2-M HCl), 30 min (1-M HCl) a 60 min (0,1-M HCl). Uvedená 

doba aktivace byla opět zvolena na základě dlouholetých zkušeností získaných při testování 

různých typů biosorbentů. [17] 

Po uplynutí doby nutné k aktivaci biosorbentu, byly vzorky scezeny přes 

umělohmotné síto. Po odstranění supernatantu, aktivovaný materiál byl opakovaně důkladně 

propláchnut destilovanou vodou. Kontrola účinnosti vymytí zbytků aktivačního činidla byla 

provedena měřením hodnoty pH destilované vody po promytí pH metrem typ ION 340i 

(WTW, Česká republika). Po odstranění zbytků destilované vody vymačkáním byl následně 

aktivovaný materiál vysušen na skleněných miskách v sušárně ECOCELL standard 

(výrobní firma BMT, a.s. – MM Group, Česká republika) při 105 ± 1 °C do konstantní 

hmotnosti. K zajištění přesné navážky pro další studium procesu biosorpce v jednoduchém 

statickém (dávkovém) režimu byly přechovávány v plastových sáčcích v exikátoru. Takto 

chemicky modifikované biosorbenty byly používány pro další studium. 

6.2 Metodika modelování procesu biosorpce 

K vyhodnocení procesu biosorpce, s ohledem na její praktickou aplikaci a možnost 

vzájemného srovnání účinnosti jednotlivých biosorbentů, bylo dosažení rovnovážného stavu 

biosorpce popsáno pomocí jednotného matematického kinetického modelu. Biosorpční 

studie byla, vzhledem k jednoduchosti, provedena pomocí statického dávkového režimu. Tak 

byla získána rychlostní data. Schéma metodiky biosorpčního experimentu je znázorněno na 

Obrázku č. 2. 
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Obrázek 2: Metodika odstranění Cr (VI) pomocí chemicky modifikovaného biosorbentů 

Modelace adsorpční kinetiky byla aplikována pro určení nejideálnější doby 

kontaktu, která byla potřebná k odstranění šestimocného chromu a pro ustavení rovnováhy 

mezi oběma fázemi biosorbent-sorbát. Aby bylo možné navrhnout sorpční mechanismus, 

bylo důležité nejprve tuto dobu určit na základě experimentální studie a to pomocí 

následujících proměnných, tj. koncentrace aktivačního činidla (HCl) a doba aktivace; 

sorbát a koncentrace biosorbentu; rychlost míchání; teplota a hodnota pH. V rámci 

možnosti porovnání výsledků byla každá podmínka studována samostatně. Nejlepší 

výsledky získané pomocí těchto experimentů pak mohou být použity pro další studium 

Biosorpční experiment

Modifikovaný/surový  
biosorbent

Expoziční čas: 10 min

Teplota: 25 ±2 ºC

Rychlost otáček: 
150 ot/min

Filtrace 

Analýza filtrátu

Expoziční čas: 20 min

Teplota: 25 ±2 ºC

Rychlost otáček: 
150 ot/min

Filtrace 

Analýza filtrátu

..........
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např. rovnovážného modelu nebo testování účinnosti biosorbentu na vzorcích reálné 

odpadní vody, ale to nebylo cílem této práce.  

Pro modelování adsorpční kinetiky byla nezbytná příprava modelového roztoku 

šestimocného chromu. Pro experimenty byla zvolena taková vstupní koncentrace Cr (VI), 

která byla nejvhodnější pro navážku suchého biosorbentu 1,0000 ± 0,02 g. Této podmínce 

vyhovovala vstupní koncentrace šestimocného chromu 100 mg l-1, která byla zvolena na 

základě experimentů, které probíhaly na jiných biosorbentech na VŠB TU-O.O každé 

navážce jsem uvedla přesný záznam, aby mohla být vypočítána adsorpční kapacita zcela 

přesně. Pro stanovení hmotnosti jsem používala laboratorní analytickou váhu TB-215D 

(Denver Instrument, Německo). Všechny adsorpční experimenty tedy byly realizovány 

mícháním 1,0000 ± 0,02 g biosorbentu vysušeného do konstantní hmotnosti s 50,0 ml 

roztoku chromu o koncentraci 100 mg l-1. Výsledná koncentrace biosorbentu v modelovém 

roztoku Cr (VI) byla 20 g l-1. Experimenty byly prováděny v plastových vzorkovnicích 

(HDPE) o objemu 100 ml. 

Teplota během experimentu byla konstantní 25 ± 1 °C (kontrolováno teplotním 

čidlem). Vzorky byly třepány v třepacím inkubátoru typ GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., 

Česká republika) rychlostí 150 ot./min. Po předem stanoveném časovém intervalu (10, 20, 

30, 40, 50, 60, 120, 180 a 240 min), byl vzorek filtrován. Ve filtrátu byla ihned stanovena 

zbytková koncentrace Cr (VI), jak je uvedeno v kapitole 6.4, „Metodika analýzy“. 

Uvedený postup byl aplikován pro všechny typy modifikovaných biosorbentů tj. různá 

koncentrace aktivačního činidla (0,1 mol l-1, 1,0 mol l-1 a 2,0 mol l-1). Takto byla určena 

ideální doba pro dosažení rovnováhy mezi biosorbentem a sorbátem, při které byla zjištěna 

nejvyšší sorpční rovnovážná kapacita qt.  

Pro výpočet množství Cr (VI) adsorbovaného při dosažení rovnováhy na jednotku 

hmotnosti biosorbentu, tedy rovnovážné adsorpční kapacity biosorbentu q byl použít 

následující vztah (viz Rovnice1, kapitola 3.1 „Studium kinetiky biosorpčního procesu“): 

=	 −
 

kde je: 

q adsorpční kapacita biosorbentu na jednotku hmotnosti, (mg g-1), 

c0 počáteční koncentrace sorbátu v roztoku, (mg l-1), 



Pavlína Knollová: Aplikace ovčího rouna k odstranění šestimocného chromu 

2014  26 

cf rovnovážná koncentrace sorbátu v roztoku, (mg l-1), 

S hmotnost biosorbentu, (g) 

V objem roztoku sorbátu, (l). 

Procentuální vyjádření množství odstraněného šestimocného chromu bylo vyjádřeno 

jako účinnost odstranění (U%) a vypočítáno dle následující Rovnice2 (viz kapitola 3.1 

„Studium kinetiky biosorpčního procesu“): 

% = − × 100	 
kde mají parametry c0 a cf stejný význam jako v předcházející rovnici. 

Pro vyhodnocení experimentálních dat byly použity dva matematické modely: 

pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu. Posouzení shody mezi experimentálními daty 

a vypočtenými daty pomocí použitého matematického modelu, byly realizovány na 

základě vyhodnocení získaných korelačních koeficientů (hodnoty R2 v blízkosti nebo 

rovny 1). Relativně vysoká hodnota R2 (za dobrou byla považována hodnota R2 > 0,950) 

naznačovala, že model úspěšně popisuje kinetiku adsorpce Cr (VI).  

Pro výpočet rychlostních parametrů pomocí kinetické rovnice pseudo-prvního řádu 

byl použit vztah (viz Rovnice 4 kapitola 3.1 „Studium kinetiky biosorpčního procesu“): 

log	 q − q = log − k
2,303 t 

kde je: 

q adsorpční kapacita biosorbentu na jednotku hmotnosti, (mg g-1), 

qt množství rozpuštěné látky adsorbované v každém čase t (min) na jednotku 

hmotnosti biosorbentu, (mg g-1), 

k1 rovnovážná rychlostní konstanta pseudo-rovnice prvního řádu, (min-1), 

a kinetická rovnice pseudo-druhého řádu (Rovnice7, kapitola 3.1 „Studium kinetiky 

biosorpčního procesu“): 

t
q = 1

k q + t
 

kde je: 

k2 rychlostní konstanta adsorpce pseudo-druhého řádu, (g mg−1 min−1), 

parametry q a qt mají stejný význam, jak je uvedeno u předchozích vztahů. 
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Kvýpočtu počáteční rychlosti biosorpce h (mg g-1 min-1) v čase t→0 (výpočet byl 

proveden pro t = 10 min) byla použita Rovnice 8 (viz kapitola 3.1 „Studium kinetiky 

biosorpčního procesu“): 

ℎ =  

parametry mají stejný význam, jak je uvedeno u předchozích vztahů. 

6.3 Metodika studia optimálních podmínek 

Optimální podmínky byly experimentálně zjišťovány pouze pro chemicky 

modifikovaný biosorbent, který vykazoval při modelování adsorpční kinetiky nejvyšší 

účinnost odstranění šestimocného chromu z modelového roztoku a to v co nejkratším čase. 

Tomu také odpovídala i použitá expoziční doba. 

Vliv hodnoty pH na proces biosorpce šestimocného chromu byl, vzhledem 

k charakteru studovaného kovu a jeho závislosti na kyselém prostředí a také na základě 

zkušeností experimentů, které byly již realizovány ověřován jen pro hodnotu pH = 1,1. 

Hlavním důvodem byla možnost porovnání jednotlivých studovaných biosorbentů, 

k čemuž je zapotřebí zachovat stejné podmínky biosorpce (tj. vstupní koncentrace 

biosorbentu, sorbátu, rychlost míchání). Konstantní hodnota pH modelových roztoků 

Cr (VI) byla udržovány pomocí pufru (pH = 1,1), který byl používán pro přípravu 

modelového roztoku Cr (VI) o koncentraci 100 mg l-1. Ostatní podmínky zůstaly vždy 

konstantní jako v případě modelace kinetiky, jak bylo popsáno výše.  

Vliv počtu otáček na proces biosorpce Cr (VI) byl rovněž zachován jako 

v předchozích studiích v rámci dalších biosorbentů, aby bylo možné jednotlivé biosorbenty 

vzájemně porovnat. Byla proto pro všechny pokusy používána rychlost 150 ot./min. 

Vliv teploty, jakožto fyzikálního parametru, který je závislý na převládajícím ději 

biosorpčního procesu, byl testován pro teplotu 20; 30 a 40 ± 2 ºC a to v závislosti na 

expoziční době. Experimenty byly realizovány v inkubátoru třepacím typ GFL 3031 

(Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) a teplota byla kontrolována teplotním čidlem. 

Biosorbent byl přidán do roztoku Cr (VI) až když teplota roztoku Cr (VI) měla 

požadovanou hodnotu a od tohoto okamžiku pak byla měřena konkrétní doba kontaktu 

(expoziční čas). Ostatní podmínky zůstaly konstantní jako v případě modelace kinetiky, jak 

bylo popsáno výše. 
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Teplotní závislost adsorpčního procesu je spojena s několika významnými 

termodynamickými parametry. Pro výpočet hodnot termodynamických parametrů, jako 

jsou změna Gibbsovy energie ∆G0, změna entalpie ∆H0 a změna entropie ∆S0, byly použity 

Rovnice 11 – 13 viz kapitola 3.3 „Parametry ovlivňující biosorpční mechanismus“: 

∆ = −  

∆ = −  

∆ = ∆ − ∆
 

kde je: 

R  univerzální plynová konstanta, (8,314 Jmol−1 K−1), 

T  termodynamická teplota, (K), 

K, K1 a K2 rovnovážné konstanty při absolutních teplotách T, T1 a T2, (K).  

Rovnovážné konstanty byly vypočteny podle následující Rovnice 14: 

=  

kde je: 

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované při rovnováze na 

jednotku hmotnosti adsorbentu, (mg g-1), 

cf rovnovážná koncentrace adsorbátu v roztoku, (mg l-1).  

Na základě vypočtených termodynamických parametrů bylo určeno, zda se jedná 

o děj exotermický/endotermický, zda se jedná o chemisorpci nebo spíše fyzikální adsorpci 

a zda bude průběh biosorpce probíhat spontánně.  

6.4 Metodika analýzy 

Příprava zásobního roztoku Cr (VI) byla připravena vždy v den aplikace ze standardu 

dichromanu didraselného analytické čistoty od firmy Penta o koncentraci 1 000 mg l-1. 

Vážení K2Cr2O7 bylo provedeno na analytických vahách TB-215D (Denver Instrument, 

Německo). 

Chemicky a tepelně upravený biosorbent jsem navážila na laboratorní analytické 

váze typu TB-215D (Denver Instrument, Německo) do značené PE vzorkovnice o navážce 
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1,000 0 g. Následně jsem zalila sorbent 50,0 ml vzorkového roztoku Cr (VI) a řádně 

promísila. Vzhledem k výběru biosorbentu a jeho chování je promísení nutné. Vzorkovnice 

se musí důkladně protřepat, aby se smočilo každé vlákno, chomáček má tendenci se 

nadnášet a tudíž by mohly být výsledky biosorpce zkreslené. Po důkladném smočení 

materiálu, bylo možné ponechat vzorky působit na orbitální třepačce typu GFL 3031 firmy 

Helago CZ (Germany) o konstantních otáčkách 150 ot./min. Doba stanovená pro působení 

vzorků byla 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240 min. Po uplynutí časových intervalů byly 

vzorky připraveny k oděru. Postupně jsem je filtrovala přes filtrační papír a následně 

podrobila spektrofotometrické analýze.  

Vstupní koncentrace Cr (VI) v modelových roztocích c0 a rovnovážná zbytková 

koncentrace Cr (VI) ve filtrátu po biosorpci cf byly analyzovány spektrofotometrickou 

metodou vytvořením fialového zabarvení s 1,5-difenylkarbazidem (Obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Příprava vzorků k analýze Cr (VI) na přístroji HACH DR 2800 

Analýza tedy probíhala dle ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod. Stanovení chromu 

(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5 – difenylkarbazidem. [76] Všechny výsledné 

vzorky filtrátů i zásobní modelové vzorky Cr (VI), bylo nutno naředit, aby jejich 

koncentrace byla v rozsahu 0 – 2 mg l-1, což je rozsah kalibrační přímky měřicího přístroje 

HACH typ DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Německo). Absorbance zabarveného roztoku 

je v lineárním vztahu s koncentrací šestimocného chromu a měří se fotometricky při vlnové 

délce 540 nm. Celkový chrom přítomný v roztoku byl stanoven stejným postupem popsaným 

pro stanovení Cr (VI) po oxidaci přítomného Cr (III) s přebytkem manganistanu draselného 

(KMnO4p.a., Penta). Uváděná adsorpční kapacita ve výsledcích byla vypočtena z rozdílu mezi 
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počáteční koncentrací šestimocného chromuc0 a konečnou koncentrací celkového chromu c. 

Rozdíl mezi konečnou koncentrací celkové chromu a konečnou koncentrací Cr (VI) 

představuje koncentraci Cr (III). 

Vzorky jsem analyzovala na přístroji HACH typu DR 2800 (fa. HACH LANGE 

GMbH Německo) v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity v Ostravě.  

6.5 Metodika hodnocení 

Všechna měření byla prováděna 3× vždy tentýž den. Získaná data proto představují 

střední hodnotu ze tří nezávislých pokusů. Procentuální chyba výsledků byla do ± 3 %. 

Statistická analýza byla provedena pomocí Microsoft Excel 2013. Korekce na možnou 

sorpci Cr (VI) na vnitřním povrchu nádoby byly realizovány za podobných podmínek, tedy 

koncentrace, teplota, rychlost třepání a doba biosorpce. Slepé vzorky byly provozovány 

rovněž za stejných experimentálních podmínek, ale v nepřítomnosti biosorbentu. 

K vytvoření grafických závislostí a výpočtů v rámci jednotlivých studií, byla použita 

aplikace Microsoft Excel 2013. Platnost modelů byla vyhodnocena na základě stanovení 

korelačního koeficientu (R2). Hodnoty R2 > 0,950 byly považovány za vyhovující pro 

popis studovaného parametru. 

  



Pavlína Knollová: Aplikace ovčího rouna k odstranění šestimocného chromu 

2014  31 

7 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V rámci této kapitoly jsou popsány dílčí výsledky, které byly získány během studia 

biosorpčního procesu Cr (VI) pro studovaný biosorbent. Získané výsledky poslouží jako 

podklad pro další studium tohoto biosorbentu (rovnovážný mechanismus, testování na 

reálném vzorku odpadní vody apod.). 

S ohledem na cíl závěrečné práce, byla testována pouze závislost biosorpční kapacity 

na koncentraci aktivačního činidla a době aktivace. Pro ověření významu chemické 

modifikace byl jako srovnávací vzorek použit chemicky nemodifikovaný biosorbent. Bylo 

zjištěno, že jeho procentuální účinnost odstranění Cr (VI) byla, v porovnání s chemicky 

modifikovaným ovčím rounem cca o 78 % vyšší. Na základě zkušeností ostatních autorů, 

kteří se již touto problematikou na IEI VŠB TU-O zabývali, byla testována již pouze 

vybraná aktivační činidla a to včetně úpravy hodnoty pH roztoku na hodnotu pH = 1,1. 

Uvedené výsledky jsou vyhodnoceny s ohledem na nejlepší výsledek biosorpční 

schopnosti ovčího rouna, tj. expoziční čas 180 min. V tomto čase totiž byla zjištěna 

nejvyšší sorpční kapacita (q180 = 4,44 mg g-1) u vzorku aktivovaného HCl o koncentraci 

2,0·mol l-1 po dobu 15 min (2-M HCl/15 min). Na Obrázku č. 4 je graficky znázorněna 

závislost ovčího rouna na chemické modifikaci. 

 
Obrázek 4: Vliv velikosti částic chemicky modifikovaného ovčího rouna 

(cs=20 g l-1; c0=100 mg l-1; bez úpravy pH; 150 ot./min; t= 25 ±2 ºC) 
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Z grafu je patrné, že pokud bylo pro biosorpci Cr (VI) použito surové ovčí rouno, 

tedy bez chemické modifikace, byla jeho procentuální biosorpční účinnost minimální (6%). 

Navíc se cca mezi 10 – 50 min vytvářelo plato, které svědčí o tom, že k patrně k žádné 

biosorpci v této době nedocházelo. S rostoucí koncentrací aktivačního činidla se již toto 

plato zkracuje. Po použití aktivačního činidla a narušení povrchu ovčího rouna (ochranná 

vrstva lanolínu) se prudce zvyšuje jeho biosorpční schopnost. Nejvyšší procentuální 

účinnost biosorpce (90%) chemicky modifikovaného ovčího rouna byla zaznamenána 

kolem 50 min a to v případě, kdy byla pro chemickou modifikaci použita kyselina HCl 

o koncentraci 2,0 mol l-1 (doba aktivace 15 min). 

Závěr: Pro další studium mechanismu biosorpce Cr (VI) pomocí ovčího rouna bude 

nejvhodnější používat biosorbent, který bude chemicky modifikovaný kyselinou HCl 

o koncentraci 2,0 mol·l-1 (doba expozice 15 min). Expoziční doba biosorbent-sorbát byla 

180 min, kdy rovněž došlo k ustavení rovnováhy. 

Na základě adsorpčního experimentu byly získány další doplňující informace 

o rychlosti biosorpce. K hodnocení biosorpční kinetiky šestimocného chromu byly 

použity matematické kinetické modely pseudo-prvního řádu a pseudo-druhého řádu. 

Vzhledem k tomu, že jak již bylo uvedeno, bylo využito zkušeností autorů, kteří se již 

touto problematikou na IEI VŠB TU-O zabývali, bylo také pracováno se sorbátem, jehož 

hodnota pH byla upravena na hodnotu 1,1. Zjištěné kinetické parametry pro oba modely 

jsou uvedeny v následující Tabulce č. 5.  

Tabulka 5: Kinetické parametry pro adsorpci 100 mg·l-1 Cr (VI) pomocí chemicky modifikovaného ovčího 

rouna při teplotě 25±2 °C; rychlost míchání 150 ot./min; aktivační činidlo HCl o koncentraci 2,0 mol·l-1; 

doba aktivace 15 min; cs=20 g·l-1; expoziční čas 180 min) 

Bez úpravy pH 

qexp 

mg g-1 

Kinetický model pseudo-prvního řádu Kinetický model pseudo-druhého řádu 
qvyp 

mg g-1 
k1 

min-1 
R2 

qvyp 

mg g-1 
k2 

g mg-1 min-1 
R2 

h10 
mg g-1 min-1 

4,44 1,10 10,09 0,894 4,75 0,19 0,993 0,28 

Úprava pH na hodnotu pH = 1,1 

qexp 

mg g-1 

Kinetický model pseudo-prvního řádu Kinetický model pseudo-druhého řádu 
qvyp 

mg g-1 
k1 

min-1 
R2 

qvyp 

mg g-1 
k2 

g mg-1 min-1 
R2 

h10 
mg g-1 min-1 

4,70 1,51 2,42 0,945 4,79 0,74 0,999 10,86 
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Na základě zjištěných korelačních koeficientu přímkové závislosti t/q na době 

kontaktu t (viz Obrázek č. 5) při použití modelového roztoku Cr (VI) lze dospět k závěru, 

že pro popis získaných adsorpčních dat je vhodný model pseudo-druhého řádu. Tomu 

odpovídají hodnoty korelačního koeficientu R2, které jsou pro vzorek bez úpravy hodnoty 

pH (R2 = 0,993) i s úpravou hodnoty pH (R2 = 0,999) mnohem vyšší než v případě rovnice 

pseudo-prvního řádu. Lze proto předpokládat, že krokem určujícím rychlost biosorpce 

bude patrně chemisorpce.  

 
Obrázek 5: Lineární závislost t/q na čase t pro biosorpci Cr (VI) chemicky modifikovaným ovčím rounem 

pro modelový vzorek Cr (VI) bez úpravy pH a při pH=1,1 (cs=20 g·l-1; c0=100 mg l-1; 150 ot./min; 

t = 25 ± 2 °C; aktivační činidlo HCl o koncentraci 2,0 mol l-1; doba aktivace 15 min) 

Z obrázku je patrné, že pokud se upraví hodnota pH modelového roztoku Cr (VI) 

a dojde tak k protonizaci vazebných míst, pak nastane významné zlepšení průběhu 

biosorpce. Experimentální data qexp (bez úpravy hodnoty pH qexp = 4,44 mg g-1, s úpravou 

hodnoty pH qexp= 4,70 mg g-1)se pak prakticky téměř shodují s teoretickým qvyp (bez 

úpravy hodnoty pH qvyp = 4,75 mg g-1, s úpravou hodnoty pH qvyp = 4,79 mg g-1)  

Navíc v porovnání s experimenty, které probíhaly bez úpravy hodnoty pH se celková 

rychlost biosorpce také významně zvýší. Porovnáním vypočtené hodnoty počáteční 

rychlosti v desáté minutě (h10 = 0,28 mg g-1 min-1) pro pokus, který probíhal bez úpravy 

hodnoty pH a pro pokus, který byl realizován při pH = 1,1 (h10 = 10,86 mg g-1 min-1) lze 

dojít k závěru, že úpravou pH sorbátu na hodnotu 1,1 se docílí zvýšení rychlosti biosorpce 

a to především v počáteční fázi, což je významné pro praktickou aplikaci. Nutné však 
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poznamenat, že celková rychlost biosorpce, která je vyjádřena konstantou k2, již není tak 

příznivá. 

Závěr: Bylo zjištěno, že pokud se upraví hodnota pH modelového roztoku na 

hodnotu 1,1, dojde k velmi významnému zlepšení biosorpce a to zejména v počáteční 

fázi. Experimentální data lze nejlépe popsat rovnicí pseudo-druhého řádu, čemuž 

odpovídala i zjištěná vysoká hodnota korelačního koeficientu (R2 = 0,999). Vypočtené 

hodnoty biosorpční kapacity qvyp z modelu pseudo-prvního řádu jsou v dobré shodě 

s experimentální hodnotou qexp. Krokem určujícím rychlost reakce bude pravděpodobně 

chemisorpce. 

V rámci studia vlivu hodnoty pH byla pro adsorpční experimenty použita přímo 

hodnota pH = 1,1, která byla zvolena na základě zkušeností. Testováno bylo chemicky 

modifikované ovčí rouno aktivované kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2,0 mol 1-1 

po dobu 15 min přičemž všechny ostatní parametry byly konstantní. Pro zajištění 

konstantní hodnoty pH po celou dobu experimentu, byl použit pro přípravu modelových 

roztoků pufr o hodnotě pH 1,1. Grafické vyjádření vlivu hodnoty pH na odstranění Cr (VI) 

z vodného roztoku v závislosti na době expozice je znázorněno na Obrázku č. 6. 

 
Obrázek 6: Vliv chemické modifikace a hodnoty pH na biosorpci Cr (VI) pomocí chemicky upraveného 

ovčího rouna (cs=20 g l-1; c0=100 mg l-1; 150 ot./min; t=25 ±2 °C; pH=1,1; aktivační činidlo HCl 

o koncentraci 2,0 mol l-1; doba aktivace 15 min) 
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Pro lepší představu jsou na Obrázku č. 6 graficky znázorněny všechny tři studované 

případy, tedy vzorek, který nebyl nijak upravován, chemicky modifikovaný biosorbent 

a upravená hodnota pH modelového roztoku Cr (VI) na pH = 1,1. Z grafu je patrné, že 

protonizace povrchu biosorbentu úpravou hodnoty pH má velmi pozitivní vliv na celý průběh 

biosorpce. Sice nedojde ke zkrácení doby kontaktu, ale odstranění šestimocného chromu je již 

v prvních 10 min velmi významný. Maximální sorpční kapacity (q180 = 4,70 mg g-1) bylo 

dosaženo po 3 h biosorpce, kdy došlo k ustavení rovnováhy. Procentuální účinnost 

biosorpce tak vzroste z 25 % (neaktivovaný biosorbent) na 96 % (úprava hodnoty na 

pH = 1,1). 

Závěr: Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo maximální sorpce při pH = 1,1 po 

180 min, budou tyto parametry doporučeny pro další studium tohoto biosorbentu (studium 

rovnovážného mechanismu biosorpce a pro reálný vzorek).  

Teplotní závislost biosorpčního procesu je spojena s několika termodynamickými 

parametry, které jsou uvedeny v Tabulce č. 6.  

Tabulka 6: Termodynamické parametry biosorpce Cr (VI) chemicky modifikovaného ovčího rouna 

(cs=20 g l-1; c0=100 mg l-1; bez úpravy pH; 150 ot./min; aktivační činidlo HCl 2,0 mol l-1;  

doba aktivace 15 min; expoziční doba 180 min) 

Teplota 
K 

∆Gº 
kJ mol-1 

∆Hº 

kJ mol-1 
∆Sº 

Jmol-1 K-1 R2 

293 -5,19 
-71 

17,7 0,916 
303 -6,32 20,9 0,961 
313 -12,74 40,7 0,984 

Záporná hodnota změny entalpie ∆Hº naznačuje, že tento sorpční proces bude mít ve 

studovaném teplotním rozsahu (T = 293-313 K) mírně exotermní charakter. Zvýšení 

teploty za účelem zvýšení biosorpční účinnosti proto nebude mít význam a mohlo by dojít 

i k opačnému účinku, tedy její zhoršení. Vzhledem k tomu, že je změna Gibbsovy energie 

∆G < 0, je reálným předpokladem, že se bude jednat o samovolný děj, čemuž rovněž 

odpovídá i rostoucí kladná hodnota změny entropie (∆S).  

Závěr: Na základě vypočtených termodynamických parametrů lze konstatovat, že ve 

studovaném teplotním rozsahu T = 293 – 313 K (tj. 20 – 40 ºC) má biosorpční proces slabě 

exotermní charakter a bude probíhat spontánně. Zvyšování teploty nebude mít větší 

význam a je vhodnější pracovat při nižších teplotách, tedy v rozsahu 30 – 40 ºC.  
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8 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem zkoumala možnost použití ovčího rouna coby 

biosorpčního materiálu vhodného k odstraňování Cr (VI) z vodného média. Daný 

biosorbent jsem zvolila podle jeho snadné dostupnosti, neboť ovčí rouno, které nevykazuje 

kvalitní parametry z hlediska dalšího zpracování v textilním průmyslu, je považováno za 

bezcenný odpad. Na základě mých experimentálních výzkumů mohu souhrnně vyhodnotit 

cíl mé práce: 

Pro další výzkum procesních mechanismů biosorpce Cr (VI) z vodného média jsem 

jako nejvhodnější vyhodnotila vzorky ovčího rouna, které byly podrobeny chemické 

aktivaci kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2,0 mol/l při expozici po dobu 15 minut. 

Rovnovážný stav mezi sorbátem a biosorpční surovinou nastal po 180. minutách expozice. 

K podstatnému zlepšení procesu biosorpce, a to především v jeho počátečním stadiu, 

došlo po úpravě hodnoty pH modelového roztoku dichromanu draselného na 1,1. 

Údaje získané při mém experimentálním výzkumu jsem nejvhodněji popsala pomocí 

rovnice pseudo-druhého řádu. Tomu je signifikantní i příslušná zvýšená hodnota korelace 

R2 = 0,999. Vypočítaná velikost hodnoty qvyp (teoretická biosorpční kapacita) podle 

modelového vztahu pseudo-prvého řádu je jen minimálně odlišná od velikosti hodnoty qexp 

(skutečná biosorpční kapacita zjištěná experimentem). Jako určující mechanismus daného 

biosorpčního procesu lze označit sorpci chemickou. 

Mechanismus biosorpce jsem studovala při zachování vypočítaných termodynamických 

parametrů a zjistila jsem, že při 20 – 40 °C jsou biosorpční procesy mírně exotermického 

charakteru a jejich průběh je samovolný. Z této skutečnosti jsem vyvodila závěr, že nárůst 

teploty je v podstatě irelevantní a optimální teplota se pohybuje v rozmezí 30 – 40 °C. 

Na základě výše popsaných dílčích závěrů svého experimentálního výzkumu mohu 

konstatovat, že ovčí rouno je vhodným potencionálním biosorbentem. Doporučuji proto 

v tomto zkoumání pokračovat i na vzorku reálné odpadní vody s obsahem šestimocného 

chromu při zachování mnou zjištěných optimálních podmínek biosorpce. 
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