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Anotace: 

Diplomová práce je založena na studiu možnosti odstranění nežádoucího Cr (VI) ze vzorků 

kontaminované odpadní vody z galvanizační povrchové úpravy kovů pomocí chemicky 

modifikovaných plodnic troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). Základem práce je 

studium sorpční kinetiky, sorpčního rovnovážného stavu a činitelů, kteří mají vliv na proces 

biosorpce na zvoleném druhu biosorbentu. Součástí práce je popis způsobu mechanické 

a chemické úpravy tohoto biologického materiálu, stanovení podmínek sorpční rovnováhy, 

výpočty sorpční kapacity a modelace adsorpčních izoterm. Výsledkem diplomové práce je 

vyhodnocení možnosti využití daného biosorbentu při čištění reálné průmyslové odpadní vody 

a návrhy pro další výzkum této problematiky. 

Klíčová slova: 

Kontaminovaná odpadní voda, povrchová úprava kovů, sorpční kinetika, sorpční 

rovnovážný stav, biosorpce, biosorbent, adsorpční izoterma. 

Summary: 

The thesis is based on a study of the possibility of removing unwanted Cr (VI) from 

samples of contaminated wastewater from the electroplating surface treatment of metals 

using chemically modified fruiting bodies Fomitopsis pinicola. Basis of this work is to 

study the sorption kinetics, sorption equilibrium and factors affecting the biosorption 

process on the selected biosorbents. Part of this work is a description of how mechanical 

and chemical treatment of the biological material conditions determining the sorption 

equilibrium sorption capacity calculations and modeling of adsorption isotherms. Outcome 

of the thesis is to evaluate the possibility of using the real biosorbents for cleaning of 

industrial wastewater and suggestions for further research on this issue. 

Keywords: 

Contaminated wastewater, metal finishing, sorption kinetics, sorption equilibrium, 

biosorption, biosorbents, the adsorption isotherm. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Pokračující poškozování životního prostředí je jedním z nejvýznamnějších 

celosvětových problémů, které musí lidstvo řešit i v tomto století. Zejména kontaminace 

jednotlivých environmentálních složek těžkými kovy (např. Cr, Cd, As, Pb atd.) 

v důsledku stále narůstající průmyslové činnosti přesahuje již na mnoha místech naší 

planety kritické hodnoty. Tyto těžké kovy jsou pro všechny živé organismy nebezpečné 

především svou tzv. sekundární neboli druhotnou toxicitou. Mají totiž schopnost 

akumulovat se v rostlinných pletivech a živočišných tkáních. Člověk coby vrcholný článek 

potravního řetězce je hromaděním těchto toxických látek ve svém těle ohrožen ve zvýšené 

míře. V jeho tělesných orgánech může přítomnost těchto škodlivin vyvolávat závažné 

zdravotní problémy, mezi něž patří alergie, onemocnění gastrointestinálního traktu, 

neurologické i onkologické choroby. V závažných případech intoxikace může dojít i ke 

kolapsu organismu s následkem smrti. 

Velmi závažným problémem je především kontaminace průmyslové odpadní vody 

těžkými kovy, neboť tyto škodliviny z ní mohou snadno pronikat do povrchových toků a 

vodních nádrží i do zdrojů vody v podzemních horninových horizontech. K eliminaci 

tohoto nebezpečí přijaly vyspělé státy v posledních desetiletích přísné zákonné předpisy a 

normy, jimiž byly stanoveny limitní hodnoty obsahu těchto toxických látek v odpadní vodě 

před jejím vypouštěním do vodoteče. Podkladem pro určení těchto limitních hodnot jsou 

data shromážděná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Agenturou ochrany 

životního prostředí USA (USEPA) a jejich stanovení úrovně maximálního obsahu 

kontaminujících látek (MCLs).  

Způsoby čištění průmyslové odpadní vody, které jsou běžně používány (chemické 

srážení, chemická oxidace nebo redukce, iontová výměna, koagulace a filtrace, 

odpařování, reverzní osmóza, elektrochemické zpracování, membránové technologie) 

bývají ekonomicky velmi náročné, nemívají vysoký stupeň efektivity a rovněž při nich 

participují značně agresivní chemické dekontaminační metody. Jejich velkou nevýhodou je 

také produkce chemicky kontaminovaných kalů a nutnost jejich odstranění, což vyžaduje 

další finanční náklady. [1] 
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Především důvody ekonomické vedly producenty znečištěné odpadní vody k tomu, 

aby podporovali výzkum a vývoj nových, moderních čistírenských technologií. Veliká 

pozornost je přitom věnována tzv. čisté produkci, při níž je pozornost soustřeďována na 

minimalizaci odpadů z výroby včetně odpadní vody. Čištění takové odpadní vody 

s obsahem těžkých kovů přímo v průběhu výrobního procesu a její navracení do výrobního 

cyklu je totiž účinnější a levnější než sanace velkého objemu smíšené odpadní vody před 

jejím vypouštěním do vodoteče. Proto se jeví jako výhodné navrhnout zvláštní sanační 

postupy pro odstraňování těžkých kovů z kontaminované průmyslové odpadní vody. 

Aktuální výzkumná činnost v této oblasti je zaměřena na vyhodnocení, zda takovým 

účinným a ekonomicky příznivým procesem může být biosorpce. 

Biosorpce je schopnost některých typů biomasy vázat a koncentrovat těžké kovy 

i z vodného média, v němž jsou obsaženy ve velmi malých koncentracích (1 až 100 mg l-1). 

K tomuto účelu je studováno mnoho různých druhů biologických materiálů, ať už živých 

(bioakumulace neboli aktivní biosorpce)) nebo neživých (pasivní biosorpce). Vzhledem 

k tomu, že různí autoři používají různá kritéria při hledání vhodných biosorbentů, jsou 

výsledky jejich výzkumů zaznamenávány v různých jednotkách a různými způsoby, takže 

jejich porovnání je velmi obtížné. [2] 

Na vědeckých pracovištích Institutu environmentálního inženýrství Hornicko-

geologické fakulty VŠB – TU Ostrava probíhá již několik let intenzivní výzkum různých 

druhů biosorbentů a možností jejich použití v čistírenských technologiích. Předložená 

diplomová práce, která vychází z výsledků této výzkumné činnosti, popisuje v první 

kapitole teoretické části současný stav řešené problematiky formou rešerše odborné 

literatury. V následujících kapitolách podává nástin teorie mechanismů biosorpčních 

procesů, jejich kinetiky a rovnovážného stavu včetně popisu podmiňujících faktorů, 

zvoleného biosorbentu – troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola), charakteristiku 

chromu a odpadní vody z galvanoven. 

Experimentální část práce se zabývá metodikou sběru a potřebných úprav plodnic 

této dřevokazné houby, metodikou určení řádů reakce, reálnými vzorky odpadní vody 

a metodikou stanovení obsahu Cr (VI) v těchto vzorcích.  
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Hlavním cílem této práce je ověřit, zda je možné použít studovaný biosorbent k 

odstranění šestimocného chromu z reálných vzorků odpadní vody z galvanizačních 

výrobních procesů.  

Dílčí cíle diplomové práce jsou definovány v tomto pořadí: 

1. Rešeršně zpracovat danou problematiku. 

2. Vhodným způsobem mechanicky, tepelně a chemicky upravit zvolený biologický 

materiál. 

3. Na takto modifikovaném biosorbentu studovat rovnovážný adsorpční stav 

a kinetiku adsorpce Cr (VI) z reálných vzorků průmyslové odpadní vody. 

4. Vyhodnotit možnost využití dřevokazné houby při odstraňování Cr (VI) 

z kontaminované odpadní vody. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V závěrečných dekádách uplynulého století se na různých vědeckých pracovištích ve 

světě i u nás započalo s důkladnějším výzkumem biosorbentů a možnostmi jejich 

využívání v technické praxi. Nebyla to žádná naprosto nově objevená metoda, jelikož 

prvotní studie o biosorpci byly v té době již mnoho let známé, ale byly pokládány pouze za 

výsledek jakýchsi víceméně nepraktických laboratorních experimentů. Z počátků historie 

výzkumu biosorbentů lze zmínit studie Adamse a Holmese, kteří se zabývali sorbováním 

kalciových a magneziových iontů v pletivech akátové kůry (Robinia pseuodoacia) již ve 

třetí dekádě minulého století. [3] 

Rozvoj tzv. „zelených“ a čistých technologií sloužících nejenom v primární výrobě, 

ale i při recyklaci a zpracovávání odpadů a druhotných surovin, přinesl i obrat ve vnímání 

problematiky biosorpce a biosorbentů. Tento vývoj pokračuje až do nynějších dnů, kdy je 

používání biosorpčního způsobu odstraňování nežádoucích kovů z vodných roztoků již 

považováno za ověřenou alternativní možnost vedle způsobů „klasických“. Je to dáno 

především celkovou změnou pohledu na přírodu a životní prostředí, v němž je kladen 

důraz na šetrnější a ekologičtější technologické postupy. Ovšem i přes významný pokrok v 

celkovém chápání tohoto složitého jevu a nárůst publikací v této oblasti výzkumu je 

komercializace biosorpční technologie doposud omezena. Navzdory skutečnosti, že o 

biosorpčních jevech se v odborné literatuře diskutuje již po dlouhou dobu (k únoru 2014 

bylo v recenzovaných časopisech publikováno více než 13 000 vědeckých prací), 

v technické praxi je doposud malý nebo žádný zájem o využití této metody sanace 

kontaminované průmyslové vody. [4] 

Materiály biologického původu jsou svou stavbou obvykle dobře přizpůsobené 

k zachytávání a vázání těžkých kovů. Vzhledem k tomu, že biologické suroviny jsou 

rozličného původu (bakteriálního, rostlinného a živočišného), je jejich struktura i chemické 

složení zcela odlišné. Z této skutečnosti také vyplývá, že každý druh biomateriálu prokazuje 

svoji specifickou ochotu vázat se s ionty určitého kovu. To znamená, že v čistírenských 

technologiích je možno použít jen takové biologické matrice, jejichž afinita ke kovům 

dosahuje vysoké úrovně a které současně vykazují žádaný stupeň selektivity. Ačkoliv se těmito 

požadavky zužuje výběr použitelných materiálů biologického původu, stále je možno volit 

z velkého množství různých biologických surovin vhodných k biosorpci.  
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Biosorbenty jsou tedy tvořeny již odumřelými částmi živočišných nebo rostlinných 

těl. Byly a jsou prováděny výzkumy a poloprovozní realizace biosorpčních procesů 

chitosanu neboli (1,4)–2–amino–2–deoxy–β–D-glukanu, což je produkt chitinové alkalické 

deacetylace [5]. Minerálně impregnovaný a inkrustovaný chitin je totiž základní stavební 

jednotkou tvrdé vnější kostry, čili exoskeletu různých druhů korýšů (Crustacea), jako jsou 

např. raci (Astacidae), krabi (Brachyura), krevety (Caridea) aj. [6]. Na tomto místě je třeba 

podotknout, že rovněž buněčná stěna hub (Fungi) je z největší části tvořena chitinovými 

a polyglykanovými komplexy. [7] 

Z biosorbentů pocházejících z neživých částí rostlinných těl a pletiv lze zmínit 

možnost biosorpce na kůře a borce různých druhů stromů a křovin, šiškách borovice lesní 

(Pinus sylvestris), slupkách ze semen rýže seté (Oryza sativa L.) či podzemnice olejné 

(Arachis hypogea) [8], přičemž při samotné adsorpci kovů je v tomto případě využíváno 

hydratovaného oxidu křemičitého, který je v těchto částech rostlinných těl obsažen ve 

zvýšené míře [3]. Dalšími používanými biologickými surovinami pro biosorpce je například 

rýžová sláma [9], kůra z citrusových plodů [10], slupky z pekanových ořechů (Carya 

illinoensis) [11], biomasa fenyklu (Foeniculum vulgare) [12], stonky cukrové třtiny [13], 

skořápky z kokosových ořechů [14] a na mnoho desítek dalších surovin biologického 

původu. Velmi podrobný přehled všech zkoumaných biosorbentů podali Wang a Chen [15], 

nejnověji pak Tasar, Kaya a Özer [8]. Jako příklad využití biosorbentů různým způsobem 

vyrobených z biologických surovin budiž zde uveden výzkum biosorpce na korálcích 

z alginátu vápenatého (vápenatá sůl kyseliny alginové, která se získává z hnědých řas) a na 

peletkách z mrtvého mycelia houby Phanerochaete chrysosporium. [16] 

Jak již bylo zmíněno výše, vlastní biosorpční procesy spočívají ve využití obecných 

adsorpčních principů, zákonitostí vzniku komplexů a na výměně kovových iontů, přičemž 

je zohledněn význam kinetických, termodynamických a rovnovážných vztahů. Kovové 

kationty se mohou vázat na vnější vrstvě buněčných stěn, jejichž struktura je složitým 

souborem celulosy, hemicelulosy, pektinu s obsahem lipidů, polymerních sacharidů 

(Cn(H2O)n−1) a proteinů (bílkovin nebo esterů vyšších karboxylových kyselin). Tyto 

stavební složky obsahují velmi důležité funkční skupiny, pomocí kterých jsou biosorbenty 

schopny vázat sorbáty z vodných médií na povrchu buněčné stěny. [17] 

Biologické materiály používané k adsorpcím proto musejí vykazovat patřičný 

dostatek těchto vhodných funkčních skupin i přiměřenou mechanickou a chemickou 
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odolnost, neboť technologické postupy jejich úpravy před použitím nejsou právě šetrné. 

Pokud biomateriál je mechanicky nestabilní, jeho využití jako biologického adsorbentu 

bývá pouze jednorázové nebo může být stabilizován nebo granulován (biologické složky 

jsou zachyceny v PAN gelu, zapouzdřeny a slepeny a nakonec chemicky zasítěny). Z 

pohledu ekonomického i environmetálního je však vždy dávána přednost takovým 

biosorbentům, které lze nenáročným a levným způsobem regenerovat a jejichž použití je 

tudíž vícenásobné [18]. Na Obrázku 1 je názorně zobrazeno schéma návaznosti 

jednotlivých kroků mechanické a chemické úpravy biosorbentů. 

 
Obrázek 1: Schéma návaznosti mechanické a chemické úpravy biosorbentu (převzato a upraveno) [2] 

Legenda: vytlačování neboli extruze je vytváření „peletek“ pomocí tlakového lisu, zatímco peletizace je 

tvorba „peletek“ v peletizační míse. 
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K praktickým biosorpčním technologiím lze potřebný biosorpční materiál získávat 

poměrně jednoduchou a téměř beznákladovou cestou z různých druhů odpadů 

v zemědělství, lesnictví či potravinářském, dřevařském či textilním průmyslu apod. [19] 

Mezi takové suroviny patří i neživé plodnice běžně rostoucího druhu dřevokazné houby, 

jejímuž výzkumu coby potencionálně vhodného biosorbentu Cr (VI) z odpadní vody 

z galvanoven bude věnován následující text. 
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3 BIOSORPCE 

V následujícím textu budou popsány zákonitosti biosorpčních metod a činitelé 

ovlivňující biosorpční procesy. Rovněž budou podány základní charakteristiky 

zkoumaného biomateriálu, tzn. troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola), a na závěr 

bude věnována pozornost odpadní vodě vznikající v galvanizačních technologiích 

a problematice odstraňování nežádoucího Cr (VI) z této vody. 

Biosorpci lze obecně definovat jako proces fyzikálně-chemického charakteru, jenž 

využívá specifické afinity některých ve vodě rozpuštěných látek k vazbě na neživou hmotu 

organického původu. To znamená, že některé chemické prvky a jejich sloučeniny je možno 

se značně vysokou efektivitou odstraňovat ze znečištěné odpadní vody za přispění rozličných 

typů biologických sorpčních materiálů. Ty jsou tvořeny mrtvou biomasou bakteriálního, 

rostlinného i živočišného původu.  Mnoho metodických přístupů používaných v 

biotechnologiích a lékařství je založeno na základě biosorpčních procesů, např. moření 

mikrobiálních buněk pro elektronovou mikroskopii a cílené terapie v léčbě rakoviny. V 

jistém smyslu všechny životní projevy nějakým způsobem souvisí s interakcí mezi 

biologickými povrchy a sorbáty. [4] 

Biosorpční postupy byly již mnohokráte vyzkoušeny s výbornými výsledky při 

eliminaci obsahu kovových iontů ve vodných roztocích, přičemž však hodnota koncentrace 

daného kovu v roztoku nesmí překročit jistou hranici [20]. Prokazatelně je tedy takto možno 

čistit průmyslovou odpadní vodu, v níž je přítomno menší množství kovových iontů, což se 

jeví jako ekonomicky, energeticky i ekologicky výhodné v porovnání s používáním běžných 

komerčních sorbentů [21]. V periodické tabulce je 75 % prvků klasifikováno jako kovy a 

téměř všechny z nich již byly s pozitivními výsledky zkoumány z hlediska biosorpce. 

Jedinými výjimkami jsou zřejmě vysoce mobilní prvky s nízkou toxicitou, např. K+ a 

Mg2+. [4]  

Možnost zahájení biosorpčního procesu i jeho průběh a výsledky jsou odvislé od 

mnoha faktorů fyzikálně- chemické podstaty, zejména od hodnoty pH, teploty, koncentrace 

kovových iontů v daných médiích, jakož i od obsahu jiných chemických příměsí v těchto 

roztocích. Tito vyjmenovaní činitelé jsou schopni například napomoci k tomu, aby se 

kovové ionty rychleji navázaly na biosorpční matrici nebo aby se naopak biosorpční 

pochody zpomalily anebo byly dokonce zcela znemožněny. [22] 
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Na tomto místě lze pouze taxativně vyjmenovat některá positiva plynoucí 

z používání biosorpčních metod. Jde mezi jiným o vysokou účinnost, nízké ekonomické 

náklady, absenci vzniku sekundárních odpadů a tedy další možnou kontaminaci prostředí, 

jednoduchou návaznost jednotlivých kroků v rámci biosorpčních technologií. Velmi 

významnou výhodou biosorpce jsou v podstatě nepřeberná množství a objemy hmoty 

organického původu, které lze použít jako biosorbenty, jakož i snadné znovuobnovení 

sorpčních schopností těchto hmot apod. Je nutno se ovšem zmínit o některých negativech. 

Mezi ně lze zařadit jev tzv. předčasné nasycenosti, což se dá vyložit jako nežádoucí 

prioritní navázání iontů jiného kovu na volná vazebná místa v biosorbentu. [1] [23] 

3.1 Mechanismy biosorpčních procesů 

Na rozdíl od bioakumulace, jejíž princip spočívá ve využití intracelulárních 

metabolických pochodů, biosorpce je ve své podstatě jev extracelulární. Probíhá tedy na 

buněčném povrchu, to znamená ve vnější vrstvě buněčné stěny. Srovnání rozdílů 

základních mechanismů obou jevů je uvedeno v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Srovnání mechanismů biosorpce a bioakumulace 

Bioakumulace Biosorpce 

metabolický proces nemetabolický proces 

biomasa živá biomasa neživá 

prostředí intracelulární prostředí extracelulární 

absorpce adsorpce 

proces jen částečně reverzibilní proces reverzibilní 

proces vícestupňový proces jednostupňový 

nízká rychlost procesu vysoká rychlost procesu 

existuje nebezpečí toxického působení na 
buňku 

neexistuje nebezpečí toxického působení na 
buňku 

vnitřní objem buňky se zvětšuje vnitřní objem buňky se nezvětšuje 

Z Tabulky 1 je patrné, že pochody bioakumulační zasahují přímo do života dané 

buňky a potažmo celého živého organismu, kdy po navázání sorbátu na povrch buněčné 

stěny následuje fáze transferu této látky do cytoplazmy. Na povrchu buňky přitom vznikají 

nová vazebná místa, čímž je dosahováno možnosti navázání dalších iontů a tím nižší 

zbytkové koncentrace kontaminantu v médiu. Zásadní nevýhodou bioakumulace je, že živá 

buňka se může vnikání kontaminantu bránit, a tím může dojít k jeho zpětnému uvolňování 
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zpět do vodného média. V některých případech pak může dokonce následným působením 

již vniklé škodliviny dojít k poškození struktury buněčné stěny. Pak se intracelulárně 

nashromážděná toxická látka opět uvolní zpět do roztoku. [24] [25] 

Oproti tomu biosorpce zásadní vliv na vnitřní život buňky nemá a ani mít nemůže, 

neboť se děje pouze na povrchu neživé biomasy. Jde vlastně jenom o vzájemná působení 

funkčních skupin (karboxylové, aminové, hydroxylové, fosfátové, sulfhydrylové), které jsou 

obsaženy v povrchu stěny buněk, s příslušnými kovovými ionty z vodného prostředí [1]. Jak 

již bylo řečeno výše, jedná se tedy o jev charakteru fyzikálně-chemického, pouze v případě 

biosorpce na aktivní uhlí jde o jev fyzikální. Především složité sloučeniny proteinové, 

sacharidové a lipidové a rovněž chitinové, které jsou nejčastějšími složkami ve struktuře 

buněčných stěn, umožňují iontům kovů navázat se na jejich povrch. Z toho také vyplývá 

skutečnost značné rychlosti průběhu navázání těchto iontů, neboť tyto nemusejí procházet 

buněčnou stěnou do nitra buňky, zde se podrobovat metabolickým pochodům a ve změněné 

formě z buňky opět vystupovat [26] [27]. Níže uvedený Obrázek 2 názorně ukazuje společné 

a rozdílné znaky mechanismu biosorpce (pasivní biosorpce) a bioakumulace (aktivní 

biosorpce). 

Afinita neboli schopnost či náchylnost daných kovových iontů vázat se na určitou 

hmotu organického původu je zcela závislá na přítomnosti funkčních skupin ve vnějších 

strukturách stěn buněk. Mezi důležité vlastnosti těchto skupin patří specifická ochota 

interagovat s ionty kovů, které jsou přítomny v roztocích. Použitelnost funkčních skupin pro 

průběh biosorpčních procesů určují někteří specifičtí činitelé, k nimž patří zejména kvantita, 

kvalita, snadná dosažitelnost a chemické poměry vazebných míst (center) vhodných k 

navázání iontů na povrchu biosorbentu [1] [28]. Zde je třeba zdůraznit, že přítomnost většiny 

funkčních skupin je charakteristická především pro polysacharidy a v aminokyseliny, které 

jsou stavebními součástmi struktury peptidoglykanu. Tato sloučenina, která je složena 

z glukosaminu spojeného s kyselinou 2-hydroxypropanovou, chrání vnitřní buněčné 

prostředí bakterií coby pevná vrstva buněčné stěny. Buněčné stěny dvouděložných rostlin 

obsahují glykanové makromolekuly, které jsou tvořeny celulosou, hemicelulosou, pektinem 

a proteiny.[29] 
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Obrázek 2: Schéma mechanizmů biosorpce a bioakumulace (převzato upraveno) [27] 

Legenda: precipitace je vysrážení tuhé fáze z nasyceného roztoku v několika mezistupních, které se 

strukturálně postupně přibližují ke konečné struktuře této fáze. 

Ionty příslušného kovu jsou připoutávány v prostředí mezi pevnou fází a kapalinou, 

tedy mezi povrchem biosorbentu a roztokem, různými druhy sil. Tyto síly se od sebe 

navzájem liší podle typu uskutečněné adsorpce, případně iontové výměny. 

Dochází-li k výměně iontů, je proces navázání iontů založen na principu pouhé 

vzájemné náhrady iontů mezi vodným médiem a povrchem adsorbentu.  

Adsorpce zprostředkovaná chemickou vazbou je charakterizována přítomností 

vazeb, které mají funkci koordinátora mezi vybranými funkčními skupinami chemických 

sloučenin, jež jsou přítomny ve vnějších vrstvách stěn buněk, a kovovými kationty. 

Zejména funkční skupiny karboxylové a aminové se vyznačují těmito koordinačními 

vazebnými vlastnostmi. Vazby vzniklé chemickou adsorpcí mají většinou elektronový 

charakter. Chemické reakce, za nichž tyto vazby vznikají, lze pozorovat pouze na 

některých vazebných místech povrchu absorbentu. Tato místa jsou nazývána jako centra 

aktivní adsorpce, neboť se vyznačují zvýšenou energií, jež je nutná k aktivaci vzniku 

chemické vazby. Z toho důvodu se na povrchu adsorpčního materiálu nemůže vytvořit 

několik vrstev adsorbovaných částic, jak je tomu v případě fyzikální adsorpce. Kvůli 

probíhajícím chemickým reakcím je rychlost chemisorpce v podstatě nízká, právě tak jako 

velikost její kapacity, což lze sledovat především v případě nižší teploty okolního média. 

Biosorpční a bioakumulační 
mechanismy 

závislé na buněčném 
metabolismu 

nezávislé na 
buněčném 

metabolismu 

precipitace 

transport přes 
buněčnou membránu fyzikální 

adsorpce 
iontová 
výměna 

chemisorpce 
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Takovýmto způsobem vznikají adsorpční cheláty nebo adsorpční shluky různých kovů. 

[19] 

Při fyzikální adsorpci se uplatňují slabé van der Waalsovy síly mezi molekulami, 

přičemž volné částice z roztoku se nenavazují k přesně danému vazebnému centru. 

Adsorpční proces probíhající na povrchu daného adsorbentu vede k vytvoření jedné nebo 

více vrstev sorbátu, což je ovlivněno kvantitou a kvalitou intermolekulárních sil 

a porézností matrice adsorbentu. Fyzikální adsorpční procesy jsou charakteristické nízkými 

hodnotami teploty prostředí i s přihlédnutím k menším emisím tepelné adsorpční 

energie [26]. Bylo prokázáno, že tento typ biosorpce je vhodný například k navazování 

chromových iontů na pletivech hub Aspergillus niger a Ganoderma lucidum. [19] 

Při aplikaci adsorpčních metod za účelem odstraňování nežádoucích těžkých kovů 

z vodných roztoků nastává adsorbování těchto kovů ve formě iontů nebo molekul. 

Adsorbování iontů se řídí podle typu polarity povrchu příslušného adsorbentu 

a navazovaných částic. To znamená že, vykazuje-li povrch záporný elektrický potenciál, 

nastává adsorpce kationtů a naopak má-li povrchová vrstva elektricky náboj kladný, 

dochází na ní k adsorpci aniontů. [30] 

Na tomto místě je třeba kratičce pojednat o desorpci jako o inverzním procesu 

k adsorpci. Princip desorpce spočívá v odpoutání adsorbovaných částic od povrchových 

vazebných míst sorpčního materiálu. Význam desorpce spočívá v jejím využití při 

požadované regenerovatelnosti daného sorbentu, který pak může být opakovaně použit 

v technologickém postupu [26]. To znamená, že z povrchu sorbentu by se měl odloučit 

příslušný navázaný kov a samotný sorbent by měl znovu disponovat původními 

vlastnostmi [19]. Pro realizaci tohoto procesu je však potřeba především nalézt a vybrat 

vhodné desorpční činidlo, které je schopno napomoci k ustavení rovnovážného stavu mezi 

sorbentem a sorbátem a zároveň nesmí narušit strukturu sorbentu. Četné výzkumy 

potvrdily, že optimální je aplikace některých anorganických kyselin, hydroxidů a případně 

solí. Organická rozpouštědla, jako je methanol, ethanol, povrchově aktivní látky a hydroxid 

sodný mohou být použity pro eluci a regeneraci biomasy s nasorbovanými ionty. Je také 

možné využít technologie tzv. „destruktivní obnovy“, která zahrnuje spalování biosorbentu 

a následné získání kovů či radionuklidů z popela. [4] 
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Vhodným řešením pro úspěšnou a šetrnou formu desorpce může být použití 

bioreaktorů v paralelním uspořádání. V nich mohou probíhat sorpční a desorpční procesy 

v kontinuálních průtokových systémech bez významného přerušení. [4] 

3.2 Kinetika biosorpce 

Chemická kinetika biosorpce poskytuje důležité informace například o době 

kontaktu, která je nutná k ustavení rovnovážného stavu. Znalost rychlosti, která je potřebná 

k odstranění rozpuštěných iontů kovů ze zředěného vodného roztoku biosorbentem, je 

zároveň také důležitým faktorem pro aplikaci při kontrole kvality vody. 

Studium chemické kinetiky poukazuje na závislost procesu biosorpce na fyzikálních 

anebo chemických vlastnostech studovaného biosorbentu. Znalost této rychlosti je důležitá 

především pro navržení biosorpčního mechanismu. Lze ji určit na základě experimentální 

studie pomocí několika proměnných, tj. sorbát a koncentrace sorbentu, rychlost míchání, 

velikost částic, teploty, atd. Pro vyhodnocení získaných dat se používají různé matematické 

modely. Posouzení shody mezi experimentálními daty a vypočtenými daty pomocí 

použitého matematického modelu, lze realizovat na základě vyhodnocení získaných 

korelačních koeficientů (hodnoty R2 v blízkosti nebo rovny 1). Pokud je hodnota R2 

relativně vysoká, lze konstatovat, že model úspěšně popisuje kinetiku adsorpce 

studovaného kovu pomocí použitého biosorbentu. [31] 

Pro výpočet biosorpční kapacity q se používá následující rovnice (1): 

= − 					(1) 
kde je:  

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

suchého biosorbentu, (mg g-1), 

V objem sorbátu, (l), 

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

Cf rovnovážná finální koncentrace kovu po skončení biosorpce, (mg l-1), 

m hmotnost biosorbentu, (g). 
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3.2.1 Kinetický model pseudo-prvního řádu  

Tento matematický model je v podstatě první rovnicí, která byla použita pro sorpci 

v systému kapalina/tuhá látka. Rovnice pseudo-prvního řádu se obecně vyjadřuje 

následovně (rovnice 2): 

= k ( − )					(2) 
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). 

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 

předchozí rovnice je možné získat rovnici lineární časové závislosti (rovnice 3) [32]: 

	( − ) = − k
2,303 					(3) 

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

čase t by měl být lineární. Ze sklonu přímky je možné zjistit rychlostní konstantu k1.  

Parametry mají stejný význam jako v případě předešlých rovnic. 

3.2.2 Kinetický model pseudo-druhého řádu  

Na rozdíl od rovnice pseudo-prvního řádu tento model dostatečně předpovídá 

chování biosorpce během celého sorpčního období. Rychlostní rovnice pseudo-druhého 

řádu je vyjádřena rovnicí (4) [33]: 

= k ( − ) 					(4) 
kde je: 

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

Zbývající parametry mají stejný význam jako v předchozím textu. 

Předchozí rovnici lze upravit a získat tak praktičtější tvar, (rovnice 5): 

1
− = 1 + k 					(5) 
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Linearizovaná forma je uvedena v rovnici (6): 

= 1
k + 						(6) 

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 (7) [34]:  

ℎ = k 					(7) 
kde všechny parametry mají stejný význam jako v rovnicích uvedených výše. 

3.3 Biosorpční rovnovážný stav 

Zkoumání rovnovážného stavu biosorpčních procesů je nezbytnou součástí každého 

výzkumu zvoleného biosorbentu vzhledem k jeho schopnosti navázat na sebe jisté 

množství kovových částic, čímž je také určena celková účinnost celého procesu. 

K ustavení rovnovážného stavu dochází v okamžiku, kdy se již s pokračujícím časem 

nezvětšuje množství nasorbovaných částic kov a sorbát je diferencovaně rozdělen mezi 

fázi tuhou a kapalnou. Adsorpční rovnovážný stav lze popsat jako závislost množství 

navázaného sorbátu na vazebná centra adsorbentu podle jeho zbytkové koncentrace 

v médiu, což je možno vyjádřit jako příslušnou matematickou funkci. Odborné texty 

popisují adsorpční rovnováhu pomocí dvou modelů, a to Langmuirova či Freundlichova 

modelu adsorpčních izoterm. Oba tyto modely jsou akceptovatelné pouze v případě 

biosorpčních procesů velmi jednoduchého typu. Model Langmuirův je využitelný jenom 

při jednovrstvém adsorbování částic kovu na povrch homogenního absorbentu. Oproti 

tomu Freundlichův model je možno použít i k popisu vícevrstvých adsorpcí na 

heterogenním povrchu. [35] 

Při aplikaci Freundlichova modelu adsorpční izotermy je třeba vzít v potaz, že 

výpočet předpokládá různý stupeň afinity jednotlivých vazebných center k iontům daného 

kovu a zároveň zohledňuje fakt prioritního iontového obsazování vazebných center s vyšší 

afinitou k danému kovu. Aplikace Freundlichovy adsorpční izotermy tedy naznačuje, že 

energie adsorpce po zaplnění adsorpčních center adsorbentu exponenciálně klesá. Pro 

adsorpci kovu z roztoku, je Freundlichova adsorpční izoterma v nelineárním tvaru 

prezentována následovně viz rovnice (8): 
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= K / 					(8) 
kde je: 

KF Freundlichova konstanta, známá také jako Freundlichova kapacita, (mg g-1) 

1/n Freundlichova konstanta označující intenzitu adsorpce,  

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

suchého adsorbentu, (mg g-1),  

Cf rovnovážná finální koncentrace kovu po skončení adsorpce, (mg l-1).  

Při popisu adsorpčních dat je používán Freundlichův model vyjádřený 

v zlogaritmovaném lineárním tvaru viz rovnice (9) [2]: 

ln = lnK + 1
n ln 					(9) 

kde všechny parametry mají stejný význam jako v rovnici předcházející. 

Hodnota konstanty, k, se zmenšuje s rostoucí teplotou. Pro konstantu n platí, že její 

hodnota je vždy n > 1 a s nárůstem teploty se přibližuje k 1.  

Freundlichova modelace izotermní křivky může mít tento tvar rovnice (10): 

= K ∙ 								(10)		 
kde je: 

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

suchého adsorbentu, (mg g-1), 

KF, n konstanty charakterizující souhrn všech činitelů majících vliv na průběh adsorpce 

Cf rovnovážná finální koncentrace kovu po skončení adsorpce, (mg l-1).  

Oproti tomu model Langmuirův vychází ze stechiometrického vztahu mezi 

navázanými částicemi a vazebnými místy při zachování poměru jedna ku jedné. To ovšem 

znamená, že předpokládá zcela stejnou náchylnost všech vazebných center k navazovaným 

kovovým částicím a absenci jakýchkoliv interakcí mezi těmito částicemi. Podmínkou je 

rovněž nulová migrace navázaných částic po úplném zaplnění vazebných center na 

povrchu adsorbentu a energetická stabilita adsorpčního procesu [26]. Modelace podle 

Langmuira se úspěšně používá k popisu mnoha adsorpčních postupů při výpočtech 

maximální adsorpční kapacity adsorbátu na adsorbent. Níže uvedená rovnice (11) je 

matematickým zápisem těchto vztahů v lineárním tvaru: 
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= + 1
∙ 					(11) 

kde je: 

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

suchého adsorbentu, (mg g-1), 

qmax teoretická maximální hodnota adsorpce tohoto kovu, 

b Langmuirova konstanta vyjadřující afinitu kov – sorbent, 

Cf rovnovážná finální koncentrace kovu po skončení adsorpce, (mg l-1).  

Zde je uveden model izotermy dle Langmuira popsaný rovnicí v lineárním tvaru (12): 

= ∙
∙ 					(12) 

kde je: 

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

suchého adsorbentu, (mg g-1), 

Ci vstupní koncentrace kovu v objemu roztoku, (mg l-1), 

qmax maximální hodnota adsorpce kovu, (mg l-1), 

b Langmuriova konstanta vyjadřující afinitu kov – sorbent. 

Mezi hodnotou konstanty b a afinitou kov – sorbent platí vztah nepřímé úměry [36]. 

Tyto modely adsorpčních izoterem se běžně používají k vyhodnocení maximální sorpční 

kapacity, koncentrace kovů v čištěné odpadní vodě i ke stanovení hodnot dalších potřebných 

technických parametrů. Distribuce kovových iontů v médiu i na povrchu sorbentu může být ale 

popsána nejenom modely Langmuira či Freundlicha. Existují i další typy modelů jako 

například Tempkinův nebo Dubinin – Radushkevichův (tzv. model D–R). Z praktických 

výzkumů ale vyplývá skutečnost, že většinu rovnovážných izoterem již velmi úspěšně 

vyjádřil Langmuir ve svém modelu. Toto zjištění naznačuje, že větší část iontů těžkých 

kovů se adsorbuje na povrchu absorbentu v jednovrstvém povlaku. [37] 

3.4 Činitelé ovlivňující rovnovážný stav  

Mezi podmiňující faktory rovnovážného stavu patří například teplota, která může 

pozitivně či negativně ovlivnit strukturální uspořádaní stěn buněk sorbentu, stálost 

kovových iontů ve vodném roztoku i stabilní stav vazby kovu na adsorbentu apod. Je však 
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nutno vzít v úvahu, že pokud dochází k chemisorpci, pak se narůstajícími hodnotami 

teploty zvyšuje i celková účinnost biosorpčních procesů, a to v přímé závislosti. A naopak 

probíhají-li adsorpce fyzikální, hodnoty účinnosti rostou nepřímou úměrou v závislosti na 

snižující se teplotě. Bylo prokázáno, že v některých případech hodnota teploty je zcela 

irelevantní ve vztahu k celkové účinnosti adsorpce. V intervalu teplot mezi 25 až 35 °C je 

dokonce její vliv v podstatě nepatrný, pokud je srovnáván s vlivy jiných činitelů. Z toho 

důvodu jsou laboratorní výzkumy realizovány při běžné teplotě vzduchu kolem 25 °C.  

Celková účinnost biosorpce je přímo závislá na charakteru a vlastnostech těchto 

iontů a na jejich množství v daném roztoku. Tato závislost účinnosti biosorpce na 

vstupních hodnotách koncentrace kovů byly již mnohokrát zkoumány. Výzkumem bylo  

prokázáno, že sorbování na biomateriálech je intenzivnější při zvýšených koncentracích 

kovů na počátku sorpčního procesu, a to až do okamžiku úplného zaplnění adsorpčních 

center. Počáteční zvýšená koncentrace znečišťující látky tedy zvyšuje množství 

nasorbovaných částic na jednotku hmotnosti biosorbentu, ale snižuje celkovou účinnost 

sorpce. [4] V případě adsorpce na houbová plektenchymální pletiva byly z největší části 

prováděny výzkumy na modelových roztocích s ionty Cr VI o koncentracích mezi 50 až 

300 mg l-1. [19] [26] 

Obsah iontů různých kovů bývá často limitujícím činitelem pro využití biosorpce 

při čištění průmyslové odpadní vody. Efektivnost adsorpce cílového kovu může být velice 

razantně snížena přednostní schopností jiných kovových iontů vázat se na volná vazebná 

centra. To znamená, že vyšší obsah iontů jiných kovů v médiu může vést ke snížení 

adsorpce těžkých kovů kvůli konkurenční sorpci „lehčích“ kovů, které se vyznačují 

výraznější afinitou k charakteristickým vazebným skupinám na povrchu sorbentu. [37] 

Disociaci kovových sloučenin ve vodných roztocích a také aktivitu příslušných 

funkčních skupin v buněčných stěnách při vázání kovových iontů nejpodstatněji ovlivňuje 

velikost hodnoty pH sorbátu. Bylo zjištěno, že v případě sorbování iontů se záporným 

nábojem je interval optimálních hodnot pH = 1,0 - 4,0. Při sorbování iontů s kladným 

nábojem je tato oblast posunuta nad 4,5. Pokud je hodnota pH v prostředí příliš nízká, 

navazují se na volná adsorpční místa buněčných stěn jako první ionty vodíku, a tím 

zabraňují možnému navázání kovových kationtů. Naopak vazebná centra pro kovové 

kationty jsou dostupnější, pokud dochází k nárůstu hodnot pH, jelikož narůstá množství 
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negativních ligandů. Literatura uvádí, že adsorpční procesy chromanových iontů na 

vrstvách chitosanu v buňkách nejsou ovlivňovány hodnotami pH mezi 2,5 – 5,7. Ovšem 

pokud je překročena hodnota pH = 5,7, dochází k poklesu sorpční aktivity. [26] 

Sorpční kapacita biologického materiálu se snižuje také v tom případě, pokud dojde 

k narušení nebo dokonce k destrukci jeho struktury. To může být způsobeno ponořením 

biosorbentu do roztoku s krajními hodnotami pH. Je tedy zřejmé, že hodnoty pH média 

jsou zásadními a limitujícími faktory při snaze o dosažení rovnovážného stavu sorpčních 

procesů. [22] [26] 

Koncentrace biologického materiálu má podstatně menší vliv na biosorpční procesy 

než výše zmínění činitelé. Je prokázáno, že ionty nežádoucích kovů jsou z roztoků 

odstraňovány tím lépe, čím vyšší je koncentrace biomateriálu. Je nutno však mít na paměti, že 

v tomto případě často vznikají objemné agregáty. To pak má za následek porušení již 

ustáleného rovnovážného stavu mezi vrchními vrstvami buněčných stěn a sorbovanými kovy. 

Odborná literatura popisuje většinou studium biosorpce Cr VI při poměru 1 g biosorbentu na 

50 ml, případně 10 g na 1 l média. [22] 
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4 BIOSORBENT – DŘEVOKAZNÁ HOUBA 

Na počátku zkoumání využitelnosti troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola), 

případně jeho příbuzného troudnatce kopytovitého (Fomitopsis fomentarius), je potřebné 

pohlédnout v krátkosti na celý soubor podobných organismů, které jsou nazývány houbami 

(Fungi). Lze totiž zcela opodstatněně předpokládat, že výsledky výzkumu by bylo možno 

s úspěchem vztáhnout i na jiné zástupce této říše.  

Tato neobyčejně rozsáhlá říše je tvořena více než třemi sty tisíci různých druhů, které 

jsou destruentními členy potravních řetězců. To znamená, že se podílejí na rozkladu hmoty 

organického původu. Tak je zabezpečena tolik žádoucí mineralizace svrchního půdního 

horizontu způsobená rozličnými produkty jejich metabolismu, tedy prvky a anorganickými 

sloučeninami, především oxidem uhličitým a amoniakem. Houby jsou přiřazovány 

k organismům heterotrofním, respektive organotrofním, neboť organely jejich buněk 

neobsahují chlorofyl. Nejsou tudíž samy schopny vytvářet organické látky. Říše hub 

(Fungi) se skládá ze čtyř oddělení, tedy z hlenek (Mycetozoa), chytridomycet 

(Chytridomycota), oomycet (Oomycota) a pravých hub (Eumycota). [7] 

Houbové habity jsou nazývány stélkami, jež mohou být typu améboidního u hlenek 

i typu vláknitého u hub vláknitých. Přívlastek vláknité pak pochází od skutečnosti, že 

jejich buňky jsou spojeny do rozvětvených nebo jednoduchých řetězců, tzv. hyf, jež 

vytvářejí vlastní tělo hub. Hyfy se splétají a navzájem prorůstají do složitých pletenců 

a struktur, z nichž je tvořeno podhoubí neboli mycelium a nepravé pletivo neboli 

plektenchym, z kterého jsou formovány plodnice. [29] [38] [39] 

Buňky hub jsou kryty celulární stěnou rigidního charakteru. Její nejpodstatnější 

strukturní složkou je polymerní sacharid, jenž je tvořen glukosaminovými molekulami, 

tedy chitinem. Chemické složení chitinu je podobné jako složení celulosy (v níž je ale 

místo acetamidu s uhlíkem navázána hydroxylová skupina), která spolu s ß-glukanem 

a manganem tvoří menší stavební část těchto buněčných stěn. Celulosa se ale vyskytuje 

v buněčných stěnách hub jen zřídka a v malém množství. To je rozlišovací znamení mezi 

houbami a rostlinami, u nichž naopak celulosa tvoří základní stavební složku buněčné 

stěny. Buněčné stěny hub jsou složité makromolekulární struktury, jejichž horizontální 

členění u různých tříd hub je v podstatě totožné. Lze v nich pozorovat vrstvičky stavebních 

materiálů od svrchního plástu glukanového, přes síťovanou vrstvu glykoproteinovou, 
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proteinovou až po povlak chitinových mikrofibril vyrůstajících za plasmatické membrány. 

Obsahují také polysacharidy, lipidy a pigmenty, např. melanin. Liší se pouze tloušťkou, 

jejíž parametry mohou kolísat od 45 až do 130 nm, přičemž odborníci na mykologickou 

anatomii se v těchto údajích značně rozcházejí. Tato plástová struktura buněčné stěny 

umožňuje také využití těl hub k biosorpčním procesům, jelikož v chitinové vrstvě jsou 

ionty kovů zachyceny a dojde k vytvoření složitého komplexu mezi nimi a molekulami 

chitinu. [40] - [42] Také fenolové polymery a melaniny v buněčných stěnách hub mají 

mnoho potenciálních míst pro vazbu kovů, neboť obsahují funkční skupiny včetně 

karboxylové, fenolové, hydroxylové a karbonylové [4]. 

Předcházející výzkumy na pracovištích Institutu environmentálního inženýrství HGF 

VŠB – TU Ostrava, které provedly Obalová [43], Leľová [44] a Roubíčková [45] 

prokázaly naprosto přesvědčivě, že pro své vlastnosti i pro snadnou dostupnost a 

mechanickou i chemickou upravitelnost je pro biosorpci kovů vhodný materiál troudnatce 

pásovaného (Fomitopsis pinicola) viz Obrázek 3.  

 
Obrázek 3: Plodnice troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) 

Zdroj: <http://www.houbareni.cz> 

Troudnatci patří mezi saprofytické druhy hub, které běžně rostou ve smíšených 

i jehličnatých lesích na našem území. Jejich výskyt není omezen pouze na stromy 

odumřelé nebo odumírající, často napadají i stromy zdravé v místech mechanického 

porušení kůry např. po ulomení větve. Vzácně mohou i fruktifikovat na dřevěných částech 

starých staveb. Vegetační období těchto hub je celoroční, to znamená, že je nezávislé na 

klimatických podmínkách. Z mycelia troudnatce, které je skryto ve dřevní hmotě, dochází 

k vyrůstání mladých plodnic, polokulovitého tvaru a bílého zabarvení. Barva se v průběhu 

růstu mění na žlutohnědou, přičemž celý povrch klobouku je pokryt oranžově-červenou 
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pryskyřicí. Těla mladých plodnic jsou polštářovitá, později kopytovitá, zatímco tvar 

starých plodnic je talířovitý. Klobouk je na základu silně ztluštělý a jeho barva je šedivá se 

středově koncentrovanými pásy, pouze narůstající okraje zůstávají světlé. Jejich povrch je 

zbrázděný, hrbolatý a svraskalý. Klobouky mohou dorůstat značných velikostí. Jsou známy 

exempláře o šířce až 35 cm a tloušťce 10 cm. Na spodní straně plodnice jsou zřetelně 

patrná okrouhlá ústí rourek žlutohnědé barvy, která jsou soustředěna po třech až čtyřech na 

1 mm plochy. Tyto rourky lze spatřit velmi zřetelně po rozříznutí houby. Nacházejí se 

v nich bazidie, v nichž se tvoří rozmnožovací výtrusy. Rozříznutá plodnice má barvu 

nažloutlou, má silně dřevnatý charakter a vydává charakteristický tříselný zápach. [46] 

Tato houba sice není jedlá, ale člověkem je využívána již po staletí. Její sušené 

plodnice sloužily jako materiál k výrobě troudu do křesadel, dřeváků, klobouků apod. Již 

ve starověku byl drcený troudnatec přikládán na rány jako prostředek k zastavení krvácení. 

Moderní farmacie dokáže izolovat a využít mnoho užitečných látek z této dřevokazné 

houby. Patří mezi ně např. některé skupiny heteropolysacharidů, heterogalaktanů, u nichž 

se zkoumá protinádorová aktivita. Jako další lze jmenovat skupiny triterpenických 

glykosidů a lanostanových triterpenoidů, které mají protizánětlivé účinky [47]. Z biomasy 

troudnatce bylo izolováno i množství enzymů, jejímž degradačním schopnostem podléhá 

celulosa a které se podílejí na rozkladu polyvinylalkoholu, právě tak jako chlorovaných 

insekticidů, z nichž nejvýznamnější je dichlordifenyltrichlorethan (DDT). [48] 
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5 CHARAKTERISTIKA CHROMU 

Chrom (Chromium, Cr) je prvek ze skupiny kovů, který se v periodické tabulce 

nachází na čtyřiadvacátém místě 4. periody ve skupině tzv. přechodných d-prvků. Jeho 

elektronová konfigurace je [Ar] 3d5 4s1, jeho elektronegativita má hodnotu 1,6, atomový 

poloměr 1,6 (pm). Tání nastává při teplotě 2 073,15 K, měrná hustota je 7,14 g cm-3 a ve 

sloučeninách se vyskytuje v oxidačním stavu III a VI (zřídka i II). V čisté formě má 

stříbřitě lesklou barvu a tvrdost 5,5. Je v přítomnosti kyslíku nestabilní. Na jeho agregátech 

se velmi rychle vytvoří slabá oxidační vrstva. 

V přírodě se chrom vyskytuje převáženě spolu se železem, s nímž vytváří 

i nejdůležitější hnědočernou až černou, neprůhlednou chromovou rudu se žlutohnědým 

nebo hnědým vrypem a matně kovovým leskem - chromit FeO·Cr2O3 (s možnými 

příměsemi Al a Mn). Na Obrázku č. 4 je zobrazen úlomek sedimentárního chromitu. 

 
Obrázek 4: Úlomek sedimentárního chromitu [49] 

Hydratované ionty Cr se vyznačují různými barvami, neboť pohlcením viditelných 

délek záření dochází ke snadnému přechodu d-elektronů mezi energeticky blízkými 

hladinami (např. Cr2+ má barvu modrou a Cr3+ zelenou). Od této charakteristické vlastnosti 

je odvozen i název prvku, jelikož „chroma„ znamená řecky „barva“. Nestabilnějšími jsou 

sloučeniny chromité (např. zelený pigment – oxid chromitý Cr2O3). Zatímco chromany 

(M2CrO4) a dichromany (M2CrO7) mají oxidační účinky, a proto se používají při 

chromovém čištění např. v koželužství. Největší množství sloučenin chromu je ale 

spotřebováno v ocelářské a slitinové metalurgii a v průmyslu výroby technických barviv, 
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mořidel pro dřevozpracující průmysl a výrobu antikorozních inhibitorů do chladících 

nádrží. [50] [51] 

Emise chromu do složek životního prostředí jsou různého původu. Ve formě Cr (III) 

jsou součástí polétavých částic ve spalných plynech z topenišť a spaloven, prachu 

z cementáren, výfukových plynů apod. Nezanedbatelný je obsah Cr v asbestových 

stavebních materiálech. Kromě přímého vstupu do těl zvířat a lidí respirací, je spad tohoto 

prachu zdrojem znečištění vody a půdy. Do povrchové vody se chrom dostává 

i nedokonale vyčištěnou odpadní vodou z průmyslových provozů nebo z nekvalitně 

zabezpečeného procesu nakládání s odpady, které obsahují chrom. I ve směsném 

komunálním odpadu lze nalézt potencionální zdroje intoxikace chromem, neboť 

sloučeniny chromu jsou obsaženy například ve svíčkách, inkoustech, bateriích, 

kožedělných výrobcích, tonerech apod. 

Ve všech složkách životního prostředí se nalézají stopová množství chromu ve formě 

Cr (III) ze zdrojů přírodních, což se týká i tělesných tkání organismů. Ve vodném prostředí 

se lze setkat s těmito anionty navázanými na povrchu částic ve vodě rozptýlených látek 

nebo v sedimentech či ve formě nerozpustných hydroxidů. Z toho důvodu je obsah volných 

iontů Cr (III) ve vodních tocích či nádržích velmi nízký. Do podzemní vody nepronikají 

anionty Cr (III) téměř vůbec, neboť z větší části jsou vázány silnými vazbami s částicemi 

horninového prostředí, které mají záporný náboj. Naopak anionty Cr (VI) se na povrch 

částic půdy nesorbují, poněvadž se v přírodě nalézají navázané v elektronegativních 

komplexech. Jako volné mají tyto anionty vysoký stupeň mobility a vyznačují se velkou 

afinitou k oxidačním reakcím. Jejich redukce na Cr (III) probíhá značnou rychlostí 

v blízkosti organických látek a bez přístupu vzduchu. Naopak dlouho setrvávají anionty 

Cr (VI) v nezměněné formě bez přítomnosti těchto látek a v aerobních podmínkách. [52] 

Ionty chromu různého oxidačního stavu se od sebe liší i dalšími vlastnostmi. Je 

prokázáno, že savci nezbytně potřebují Cr (III) ke zdárnému průběhu životních pochodů 

(stabilita látkové přeměny). Jeho absence je příčinou úbytku tělesné hmotnosti, stresových 

a únavových stavů a nežádoucího hromadění glukosy v krvi. Ovšem Paracelsovo pravidlo, 

které říká, že každá látka se v jistém množství stává jedem, je nutno vztáhnout i na tuto 

formu chromu. Jeho zvýšené koncentrace při vdechnutí mohou být příčinou dýchacích obtíží 

(astma) a mohou také oslabovat obranyschopnost organismu. V gastrointestinálním traktu 
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(GIT) způsobují po požití křeče, nevolnosti, vředy žaludeční stěny a působí hepatotoxicky a 

nefrotoxicky. Silná intoxikace může být i smrtelná. [53] 

U Cr (VI) jsou toxické účinky na živé organismy daleko silnější a nebezpečnější, 

přičemž pro živočichy žijící ve vodě jsou jeho účinky fatální. Působení velké dávky 

šestimocného chromu má závažné důsledky již po velmi krátkém čase. Například na 

pokožce se vytvářejí záněty přecházející do stadia abscesů. Pokud dochází k expozicím 

chromu dlouhodobě, zvyšuje se riziko vzniku nádorových onemocnění sliznic, kůže, GIT, 

selhání jater a ledvin. Šestimocný chrom je tedy řazen mezi karcinogenní látky. [54] [55] 

5.1 Odpadní voda z chromování 

Odpadní vodu z chromování je možno rozdělit na dvě složky, a to na vyčerpané 

elektrolytické roztoky se zbytky chromu a oplachovou vodu. Roztoky využívané při 

galvanizování mají velmi různorodou chemickou skladbu. Musejí však splňovat obecnou 

podmínku stability, to znamená, že v nich nesmí dojít k samovolnému rozkladu sloučenin. 

To je ovlivněno zejména hodnotou pH roztoku. Požadovaných hodnot pH se dosahuje 

aplikací vhodných kyselin nebo zásad (např. přidáním kyseliny borité se dosahuje dobré 

stálosti středních hodnot pH). Jisté typy lázní však mohou obsahovat objemy kyselin 

v takovém množství, že neumožňují pokovování neušlechtilých kovů, u nichž dochází 

k intenzivnímu rozpouštění. Z tohoto důvodu je nerealizovatelné kupříkladu chromování 

zinkových předmětů. Poměry v roztoku musí být takové, aby zajišťovaly stabilitu 

potenciálu požadované extrakce, optimální rozpuštění anody a zároveň zabránily 

nežádoucímu vzniku oxidačních sloučenin na jejím povrchu. Kyselé lázně obsahují 

především jednoduché kovové kationty, zatímco v roztocích zásaditých se vyskytují 

komplexní kovové anionty. Pak pouze disociace komplexních aniontů na volné kationty 

umožní extrakci žádaného kovu. [56] 

Technologický postup chromování se skládá z několika pracovních kroků. Materiál 

či výrobek, který má být např. pochromován, je nejprve chemicky a poté elektrochemicky 

odmaštěn, mořen, dekapován, pokoven a nakonec sušen. Mezi těmito jednotlivými 

procesními stupni jsou vždy zařazeny oplachy vodou, z čehož vyplývá skutečnost 

produkce velkého objemu odpadní vody. Na Obrázku 5 je zobrazena automatizovaná 
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galvanizační linka s řadami van s chromovacími lázněmi, přičemž vany oplachové jsou 

řazeny na poslední místa linky. 

 
Obrázek 5: Automatizovaná galvanizační linka s bubny [57] 

Chromové povlaky povrchů jsou aplikovány především jako finální vrstva 

antikorozních a ozdobných komplexů i jako ochrana proti nežádoucímu působení vnějších 

mechanických sil. Chromové vrstvy jsou naprosto odolné k meteorologickým podmínkám, 

právě tak na ně nepůsobí většina chemických látek a sloučenin, vyjma zahřáté kyseliny 

sírové a kyseliny chlorovodíkové. Vysoké tvrdosti těchto povlaků je dosahováno vhodným 

chemickým složením elektrolytu. [57] 

Při velkém objemu pokovovací lázně je nemožné pracovat s  chromovými anodami, 

poněvadž by docházelo k nežádoucímu vzniku Cr (III). A jistý obsah trojmocného chromu 

vykazuje roztok již při tzv. nasazování před započetím galvanizace. Pro extrakci kovového 

povlaku je však nezbytné, aby byl přítomen i šestimocný chrom [58]. Z tohoto důvodu je 

lázeň doplňována oxidem chromovým (CrO3), který při koncentraci 50 - 150 g na litr vody 

je zdrojem kyseliny chromové (H2CrO4). Při extrakčních pochodech je využíváno 

příznivého účinku chromitých sloučenin. V roztoku dochází k anodové oxidaci Cr (III) 

a zároveň ke katodové redukci Cr (VI) To má jednak za následek žádoucí stabilitu 

chemických parametrů nasazovaného roztoku. Na druhé straně však i vytváření zcela 

neprodyšné vrstvičky na povrchu katody, jež je překážkou difuse zbývajících částic 

chromu. Poréznost tohoto povrchového filmu závisí na výskytu síranových, fluoridových 

nebo fluorokřemičitanových aniontů v lázni. Jejich působením totiž mohou vznikat 

nežádoucí meziprodukty zabraňující extrakci chromových iontů a jejich přítomnost 

v oplachové vodě způsobuje potíže při jejím odstraňování. Elektrolyt je možno upravit 
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přidáním jedno- až dvouprocentního roztoku H2SO4, čímž se sice stává neagresivním 

a stabilnějším, ale jeho vylučovací rychlost poklesne. [59] Katodová extrakce chromových 

iontů má za následek také vznik vodíku, přičemž jejich vzájemnou reakcí se vytvářejí 

značně nestálé hydridy chromu [60]. 

Chromováním vzniká ochranný antikorozní povlak s tloušťkou čtvrt milimetru. 

V optických přístrojích a na ozdobných spotřebních produktech, u kterých je vyžadováno 

hluboce černé zbarvení, jsou obvykle používány povlaky vzniklé tzv. černým 

chromováním. Tyto povlaky jsou extrahovány z elektrolýzních roztoků H2CrO4, který je 

obohacen speciálními sloučeninami a solemi organického původu, např. octany. Při 

chromování částí strojů a zařízení, jejichž rozměry jsou buďto velmi malé nebo za účelem 

prodloužení životního cyklu či eliminace opotřebování velmi namáhaných strojních 

součástí, se ochranné pokovování provádí tzv. tvrdým chromováním. Tyto vrstvy, 

extrahované z roztoků s nízkým obsahem CrO3 a fluoridovými a fluorokřemičitanovými 

příměsemi. [61] [62] 

Jak již bylo zmíněno, pracovní lázně sloužící k chromování povrchů mají různé 

chemické složení podle typu extrahovaného povlaku. Roztok vytvářející matný povlak je 

složen ze 400 g CrO3, 58 g NaOH, 0,75 g H2SO4  a 7,5 g chromitých sloučenin, 

např. Cr2(SO4)3, KCr(SO4)2 a další, přepočteno na jeden litr elektrolytu. Lázně pro ozdobné 

chromování obsahují 385 g CrO3, 10 g COOH2 a 4 g H2SO4. Při tzv. tvrdém chromování se 

používá lázeň ve složení 250 g CrO3 a 10 g H2SO4 opět v jednom litru roztoku. [63] 

V předcházejícím textu byla zmíněna skutečnost, že při galvanické úpravě povrchů 

vzniká značné množství odpadní vody, a to zejména při několikanásobně prováděném 

oplachu pokovovaných produktů. Oplachování odmaštěných, namořených či již 

pokovených povrchů má nesmírnou důležitost, neboť jsou tak odstraňovány zbytky 

chemických roztoků (tím přispívají k zmenšení ztrát roztoků) i druhotné nečistoty, které se 

mohly přichytit při vyjímání předmětu z  pracovní lázně. Byl vypočten průměr objemu 

elektrolytu ulpívajícího na povrchu předmětu, jenž činí 0,20 - 0,30 l na obsah pokovené 

plochy. Výhodnější je používání oplachů teplou vodou, která předáním své tepelné energie 

umožní rychlejší průběh finálního sušení. Vždy je nutno přizpůsobit realizaci oplachů 

podmínkám konkrétního výrobního provozu a zohlednit přitom relevantní poznatky 

z praxe. Nejběžnějším způsobem je oplachování předmětů ve vanách, v nichž je voda 
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občasně či po každém provedeném oplachu vyměňována) [62]. Objem vznikající závadné 

oplachové vody je tedy vždy podmíněn technologickými faktory buďto samotného 

provádění oplachu nebo vlastnostmi oplachovaného předmětu (tvar, velikost, drsnost 

povrchových vrstev apod.) [63]. 

Ovšem ani produkce odpadní vody z dalších technologických kroků není 

zanedbatelná, právě tak dochází i k občasnému vypouštění již vyčerpaných galvanizačních 

roztoků z van [60]. Průměrný výnos roztoku z lázně činí na středně členitém povrchu asi 

0,25 l m-1 upravované plochy 

Odpadní voda z galvanoven vykazuje poměrně vysoký obsah toxických látek, mezi 

nimiž na předním místě stojí těžké kovy, jak vyplývá ze samotného charakteru těchto 

průmyslových provozů. Je to otázka velké závažnosti, poněvadž tyto prvky nebo jejich 

sloučeniny mohou znehodnotit složky životního prostředí, do nichž by pronikly byť 

i v nepatrném množství (již od 0,01 g l-1 vody). Před vypouštěním odpadní vody do 

vodoteče nebo před jejím dalším technologickým využitím je nutno nežádoucí látky 

odstranit či jejich obsah snížit na legislativně přípustnou míru. [53] 

V průmyslové odpadní vodě lze prokázat přítomnost těžkých kovů ve formě jejich 

jednoduchých aniontů nebo kationtů či v organických anebo anorganických ligandových 

komplexech. Komplexy, které mají stabilní charakter, omezují na jedné straně toxické 

působení těchto škodlivin, na straně druhé jsou z nich těžké kovy velmi nesnadno 

odstranitelné nebo se nedají odstranit vůbec. [64] [65] A právě odpadní voda z oplachů 

v galvanizačních dílnách obsahují rozličné přísady složené z ligandových komplexů, a z toho 

důvodu jsou jen velmi obtížně upravitelné. Aby bylo dosaženo žádoucího odstranění 

toxických kovových iontů z vody, je nutno nejprve vhodným a účinným způsobem 

dosáhnout rozložení těchto komplexů zpět do stavu nevázaného kovu a ligandu. [62] 

Toho je dosahováno např. srážením, kdy se vysrážejí dále nerozpustné kovové 

uhličitany, sulfidy, hydroxidy nebo fosforečnany, které je ale v případě galvanických lázní 

s komplexy činidel málo účinné. Používají se také metody využívajících principy 

elektrolýzy, což ale je jednak finančně náročné a dokonalé extrahování kovových iontů 

rovněž není zaručeno. V případě úprav chromové odpadní vody se běžně používají 

technologické postupy, při nichž se přímo srážejí chromany s použitím přebytečného 

uhličitanu barnatého nebo se vysráží hydroxid chromitý po redukci síranem železa, 
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případně po redukci některou ze sloučenin se S (IV). Existují však zcela rovnocenné 

úpravárenské ekvivalenty, a tou jsou sorpce kovových iontů pomocí ionexů nebo sorbentů, 

respektive biosorbentů. [66] [67] 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Jednotlivé části následujícího textu, který popisuje vlastní experimentální práce při 

studiu možností odstraňování Cr (VI) z odpadní vody pomocí dřevokazné houby 

(Fomitopsis pinicola), se v posloupnosti zabývají sběrem a úpravami biologického 

materiálu, metodikou modelace kinetiky odběrem a úpravou vzorku reálné odpadní vody 

z galvanizačního provozu i metodikou stanovení Cr (VI). Všechny experimentální práce 

byly realizovány v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava. 

6.1 Metodika sběru a úpravy biologického materiálu 

Vzhledem k tomu, že závěrečná práce navazuje na výsledky závěrečných prací 

Obalové [43], Leľové [44] a Roubíčkové [45], byl používán stejný vzorek biosorbentu, aby 

byla dodržena kontinuita experimentů. Byl proto použit troudnatec pásovaný (Fomitopsis 

pinicola), který byl nasbírán Obalovou. Čerstvé plodnice této dřevokazné houby byly 

nasbírány ve smíšených lesích na různých lokalitách Moravskoslezského kraje v době mezi 

červnem až listopadem roku 2010. Plodnice byly nejprve rozřezány na menší kusy o 

průměru přibližně 5 cm, rozloženy na skelněném táce a nechány volně na vzduchu zcela 

vyschnout. [43] 

S cílem získat vhodnou zrnitostní frakci, která byla doporučena Leľovou [44] 

a Roubíčkovou [45], které se touto problematikou již zabývaly, byly vyschlé dílčí vzorky 

biologické matrice mechanicky upraveny na mobilním drtiči RAPTOR 624, typ HT 6523 

(dodavatel fa. Werco s.r.o. ČR). Drcením vznikl směsný vzorek biomateriálu, který byl 

zrnitostně roztříděn na souboru sít z nerezové oceli RETSCH (BRD) na frakce o velikosti 

zrn <0,5 mm. Tento podsítný podíl byl posléze znovu sušen při teplotách 105 ± 1 °C tak, 

aby bylo dosaženo úplné eliminace vlhkosti. Sušení probíhalo v sušárně ECOCELL 

standard (f. BMT a.s. – MM GROUP, ČR).  

Předcházející výzkumné práce dospěly k závěrům, že k potřebné chemické aktivaci 

povrchu troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola), je jako aktivační činidlo 

nejvhodnější kyselina chlorovodíková (HCl) o molární koncentraci 1,0 mol l-1. Působením 

této kyseliny došlo k zpřístupnění funkčních skupin aktivních v procesu biosorpce. Na 

každý gram materiálu bylo přidáno 20,0 ml aktivačního činidla dané koncentrace. K vážení 
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byly použity analytické laboratorní váhy značky TB-215D (Denver-Instrument, BRD). 

Jednotlivé jednotkové vzorky byly vsypány do označených plastových vzorkovnic z HDPE 

(viz Obrázek 6).  

 
Obrázek 6: Označené plastové vzorkovnice se vzorky biosorbentu 

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 

byla zvolena na základě doporučení a závěrů autorek Leľové [44] a Roubíčkové [45], tedy 

60 min. Po odstranění supernatantu, aktivovaný materiál byl opakovaně důkladně propláchnut 

destilovanou vodou, aby došlo k odstranění případných zbytků použitého aktivačního činidla. 

Kontrola účinnosti vymytí zbytků aktivačního činidla byla realizována měřením hodnoty pH 

destilované vody po promytí biosorbentu pH metrem typ ION 340i (WTW, Česká republika). 

Takto modifikovaný biosorbent byl sušen při teplotě 105 ± 1 °C do konstantní hmotnosti. 

K zajištění přesné navážky pro další studium procesu biosorpce byly vzorky přechovávány 

v plastových sáčcích v exikátoru.  

6.2 Metodika určení řádů reakce  

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

vzájemného porovnání účinnosti biosorbentu, bylo dosažení rovnovážného stavu 

biosorpce popsáno pomocí jednotných matematických modelů (kinetický a rovnovážný) 

již v závěrečných pracích Obalové [43] a Roubíčkové [45]. Autorky doporučily 

nejoptimálnější aktivační činidlo (1-M HCl), zrnitostní frakci (<0,5 mm) a dobu kontaktu 

(60 min).  

Vzhledem k tomu, že v uvedených pracích nebyly řešeny další rychlostní 

parametry jako rovnovážné rychlostní konstanty, anebo rychlost v počáteční fázi 

biosorpce, byly tyto parametry v rámci předložené závěrečné práce dopočteny. Vypočet 



J. Mudruňka: Možnost odstranění šestimocného chromu z reálné odpadní vody pomocí dřevokazné houby 

2014  32 

byl realizován pouze pro chemicky aktivovaný troudnatec pásovaný (Fomitopsis 

pinicola) o zrnitostní frakci < 0,5 mm, který byl používán pro testování jeho schopnosti 

odstranit Cr (VI) z reálných vzorků odpadní vody. Pro vyhodnocení experimentálních dat 

byly použity dva matematické modely: pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu.  

Pro experimenty byla dodržena shodná metodika, jak uvádějí Obalová [43] 

a Roubíčková [45] ve svých závěrečných pracích. Byla tedy použita vstupní koncentrace 

Cr (VI), která byla nejvhodnější pro navážku suchého biosorbentu 1,000 0 ±0,020 0 g, tedy 

100 mg l-1. Aktuální navážka chemicky aktivovaného troudnatce pásovaného (Fomitopsis 

pinicola) byla vždy zaznamenána a zohledněna při výpočtu rovnovážné adsorpční kapacity. 

Na navážku 1,0000 ±0,020 0 g bylo používáno 50,0 ml sorbátu. Výsledná koncentrace 

biosorbentu v modelovém roztoku Cr (VI) tedy byla 20 g l-1. Ostatní podmínky experimentu 

(teplota, rychlost míchání) byly shodné s pracemi citovaných autorek.  

Všechny pokusy byly realizovány ve vzorkovnicích o objemu 100 ml. Vzorky byly 

třepány v třepacím inkubátoru typ GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) rychlostí 

150 ot./min, teplotě 25 ± 1 °C. Po předem stanoveném časovém intervalu (10, 20, 30, 40, 50, 

60, 120 a 180 min), byl vzorek filtrován přes filtrační papír s hustotou 84 g m-2. Ve filtrátu 

(Obrázek 7) byla v co nejkratším čase stanovena zbytková koncentrace Cr (VI). Jak je 

z obrázku patrné, filtráty byly zabarvené, ale vzhledem k tomu, že pro spektrofotometrickou 

analýzu byl vzorek 100× naředěn, nebylo toto zabarvení překážkou k použití zvolené 

metody. 

 
Obrázek 7: Vzorkovnice s  filtráty 

Pro výpočet množství Cr (VI) adsorbovaného při rovnováze na jednotku hmotnosti 

adsorbentu, tedy rovnovážné adsorpční kapacity biosorbentu q byl použít následující vztah 

(viz rovnice 1, kapitola 3.2 „Kinetika biosorpce“): 
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= − 					(1) 
kde je:  

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

suchého biosorbentu, (mg g-1), 

V objem sorbátu, (l), 

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

Cf rovnovážná finální koncentrace kovu po skončení biosorpce, (mg l-1), 

m hmotnost biosorbentu, (g). 

Pro vyhodnocování získaných adsorpčních dat byly aplikovány dva matematické 

modely: pseudo-prvního řádu a pseudo-druhého řádu. Posuzování shody mezi získanými 

adsorpčními a vypočtenými daty pomocí použitého matematického modelu, bylo realizováno 

na základě vyhodnocení získaných korelačních koeficientů (hodnoty R2 v blízkosti nebo 

rovny 1). V případech kdy se hodnoty R2 blížily 1 (za dobrou byla považována hodnota 

R2 > 0,950) byl matematický model považován jako vhodný pro popis experimentálních dat.  

Pro výpočet rychlostních parametrů pomocí kinetické rovnice pseudo-prvního řádu byl 

použit vztah (viz rovnice 3, kapitola 3.2.1 „Kinetický model pseudo-prvního řádu“): 

log	( − ) = log − k
2,303 					(3) 

kde je: 

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

suchého biosorbentu, (mg g-1), 

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). 

Pro výpočet rychlostních parametrů pomocí kinetické rovnice pseudo-druhého řádu 

(rovnice 6, kapitola 3.2.2 „Kinetický model pseudo-druhého řádu“): 

= 1
k + 					(6) 

kde je: 

k2 rychlostní konstanta adsorpce pseudo-druhého řádu (g mg−1 min−1). 
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Zbývající parametry mají stejný význam jako v předchozím textu. 

K výpočtu počáteční rychlosti sorpce h (mg g-1 min-1) v čase t→0 (výpočet byl 

proveden pro t = 10 min) byla použita rovnice 7 (viz kapitola 3.2.2 „Kinetický model 

pseudo-druhého řádu“): 

ℎ = k 					(7) 
Parametry mají stejný význam, jak je uvedeno u předchozích vztahů. 

6.3 Reálné vzorky odpadní vody 

Vzorek biosorbentu, tedy mechanicky upravených zrn z plodnic troudnatce 

pásovaného (Fomitopsis pinicola), byl testován na třech typech reálné odpadní vody 

z galvanizačního výrobního procesu. Bohužel nebyla udělána celková analýza poskytnuté 

odpadní chromové vody. Podniky buď poskytly pouze odhadované množství přítomných 

kovů (Mn, Fe, Cd, Zn, Ni, Cu) nebo složení odpadní vody neznaly. Použita byla odpadní 

chromová voda, která pocházela z obchodního družstva CHROMTech v Teplicích, odpadní 

voda z chromovny zbrojovky Uherský Brod a oplachová voda z firmy NOVASERVIS, kde 

se provádí pochromování vodovodních baterií a koupelnových doplňků. Pro experiment byly 

použity nejlepší podmínky, které vyplynuly jak ze studia kinetiky, tak i rovnováhy 

biosorpce. Vzorky reálné vody byly odebrány pracovníky příslušných podniků. 

6.4 Metodika stanovení Cr (VI) 

Veškeré modelové roztoky o různých koncentracích Cr (VI) byly získány postupným 

ředěním zásobního roztoku o koncentraci 1 000 mg l-1. Ten byl připraven rozpuštěním 

dichromanu draselného analytické čistoty (K2Cr2O7 p.a., Penta) v destilované vodě. Pro 

každý experiment byl vždy v den použití používán čerstvě připravený roztok. Pro přípravu 

roztoků, které měly mít konkrétní hodnotu pH = 1,1, byl, jako rozpouštědlo, požíván pufr 

o příslušné hodnotě pH (pH = 1,1). Tím se zajistila konstantní hodnota pH v roztoku po 

celou dobu experimentu. Kontrola hodnoty pH byla ověřována stolním pH-metrem typu 

ION 340i (WTW, Česká republika).  

Vstupní koncentrace Cr (VI) modelových roztoků Ci a také rovnovážná zbytková 

koncentrace Cr (VI) ve filtrátu po ukončení biosorpce Cf  byly analyzovány pomocí 
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spektrofotometrické metody reakcí s 1,5-difenylkarbazidem [68]. K měření byl použit 

přístroj DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) viz Obrázek 8. Princip stanovení 

je chemická reakce 1,5-difenylkarbazidu na 1,5-difenylkarbazon, který s chromany nebo 

dichromany v kyselém prostředí tvoří červeno-fialově zbarvený komplex. Adsorbance 

takto zbarveného roztoku je v lineárním vztahu s koncentrací Cr (VI). Měří se při vlnové 

délce 540 nm.  

 
Obrázek 8: Spektrofotometr HACH – DR 2800 

Celkový chrom přítomný ve filtrátu po biosorpci byl měřen stejným postupem, který 

byl popsán výše pro stanovení Cr (VI) a to po oxidaci přítomného Cr (III) s přebytkem 

manganistanu draselného (KMnO4 p.a., Penta). Uváděná adsorpční kapacita ve výsledcích 

tak byla vypočtena z rozdílu mezi počáteční koncentrací Cr (VI) ci a konečnou koncentrací 

celkového chromu c. Rozdíl mezi konečnou koncentrací celkové chromu a konečnou 

koncentrací Cr (VI) tak představuje koncentraci Cr (III).  

6.5 Metodika vyhodnocení  

Všechny realizované experimenty uvedené v závěrečné práci byly prováděny celkem 

třikrát a to vždy ještě tentýž den. Všechna data tak představují střední hodnotu ze tří 

nezávislých pokusů. Procentuální chyba výsledků byla do ± 3 %. Uvedená statistická 

analýza byla provedena pomocí Microsoft Excel 2007. Korekce na možnou sorpci Cr (VI) 

na vnitřním povrchu použité nádoby byly dělány vždy za podobných podmínek, tedy 

koncentrace, teplota, hodnota pH, rychlost třepání a doba biosorpce. Slepé vzorky byly 
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realizovány vždy za stejných experimentálních podmínek, ale v nepřítomnosti chemicky 

modifikovaného troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). 

Použité matematické procedury byly aplikovány na získané výsledky a  s cílem najít 

takový model, který by dostatečně předpověděl kinetická data. K vytvoření všech 

uvedených grafických závislostí a výpočtů v rámci jednotlivých studií, byla použita rovněž 

aplikace Microsoft Excel 2007. Platnost modelů byla vyhodnocena na základě stanovení 

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

popis studovaného parametru. 
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7 VÝSLEDKY 

V kapitole jsou popsány výsledky získané během studia kinetických parametrů 

a ověření použitelnosti chemicky modifikovaného troudnatce pásovaného (Fomitopsis 

pinicola) k odstranění Cr (VI) ze vzorků reálné odpadní vody. Testovány byly tři typy 

odpadní chromové vody, jmenovitě z obchodního družstva CHROMTech v Teplicích, 

z chromovny zbrojovky Uherský Brod a oplachová voda z firmy NOVASERVIS, kde se 

provádí pochromování vodovodních baterií a koupelnových doplňků. Byly tak získány 

jednak další doplňující informace o rychlosti odstraňování Cr (VI) pomocí troudnatce 

pásovaného (Fomitopsis pinicola), které nebyly v předchozích studiích realizovaných na 

IEI VŠB TU-Ostrava.  

Vzhledem k tomu, že jak již bylo uvedeno výše, byl studovaný biosorbent testován 

také na reálných vzorcích, může být znalost celkové rychlosti, ale i rychlosti v počáteční 

fázi biosorpce velmi užitečná. K hodnocení chemické kinetiky biosorpce Cr (VI) byly 

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

Zjištěné kinetické parametry pro oba použité modely jsou uvedeny v následující Tabulce 2. 

Vzhledem k tomu, že Obalová [43], ale také Roubíčková [45] na základě studia podmínek 

ovlivňujících biosorpci dospěly k závěru, že nejvhodnější pH modelového roztoku pro 

Cr (VI) je hodnota 1,1. Dojde tak nejen ke zkrácení doby kontaktu ze 60 min na 20 min, ale 

také ke zvýšení procentuální účinnosti biosorpce. Bylo prokázáno, že snížením hodnoty pH 

dojde k odstranění 100 % Cr (VI) z modelového roztoku. Na základě této skutečnosti byly 

kinetické parametry vypočteny i pro tento případ.  

Tabulka 2: Kinetické parametry pro biosorpci Cr (VI) pomocí chemicky modifikovaného troudnatce 
pásovaného (při teplotě 25 ± 2 °C; rychlost míchání 150 ot./min; aktivační činidlo 1M-HCl; doba 

aktivace 60 min; cs = 20 g l-1) 
Bez úpravy pH 

qexp,60 

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 

5,07 1,17 6,24 0,697 5,53 0,527 0,995 3,14 
Úprava pH na hodnotu pH = 1,1 

qexp,20 

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 

5,03 2,61 1,04 0,153 4,99 263 1,000 6 190 
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Z výsledků uvedených v tabulce je patrné, že korelační koeficient lineární závislosti 

t/q na čase t při použití modelového roztoku Cr (VI) v případě, kdy nebyla upravena 

hodnota pH (R2=0,995) i při upravené hodnotě pH modelového roztoku na pH = 1,1 

(R2 = 1,000) je mnohem vyšší než koeficient pseudo-prvního řádu. Vzhledem k podmínce, 

že by se měla hodnota R2 co nejvíce blížit 1 lze konstatovat, že získaná experimentální data 

lze velmi dobře popsat pomocí kinetického modelu pseudo-druhého řádu. Teoretické 

hodnoty biosorpční kapacity (qvyp = 5,53 mg g-1 pro vzorek bez úpravy hodnoty pH 

a qvyp = 4,99 mg g-1 při pH = 1,1), stanovené z rovnice přímky závislosti t/qt na čase t, jsou 

v dobré shodě s experimentálními hodnotami (qexp,60=5,07 mg g-1 pro vzorek bez úpravy 

pH a qexp,20 = 5,03 mg g-1 při pH = 1,1).  

Výsledky experimentu tak podporují domněnku takového modelu biosorpce, při 

kterém bude chemisorpce omezujícím faktorem rychlosti adsorpce Cr (VI) pomoci 

chemicky modifikovaného troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). Pokud se 

porovnají vypočtené hodnoty počáteční rychlosti, tedy v 10 min (h10 = 3,14 mg g-1·min-

1) pro pokus, který byl realizován bez úpravy hodnoty pH a pro experiment, který se 

konal při pH = 1,1 (h10 = 6 190 mg g-1·min-1), je na první pohled patrné, že počáteční 

rychlost biosorpčního mechanismu se změnou hodnoty pH významně urychlila. Tento fakt 

může být velmi významný pro případnou aplikaci v praxi. Na Obrázku 9 jsou pro srovnání 

znázorněny lineární závislosti t/q na čase t pro oba studované případy (bez úpravy pH, 

pH = 1,1).  

 
Obrázek 9: Lineární závislost t/q na čase t pro biosorpci Cr (VI) chemicky modifikovaným 

troudnatcem pásovaným pro modelový vzorek Cr (VI) bez úpravy pH a při pH = 1,1 (cs=20 g l-1; 
ci = 100 mg·l-1; 150 ot./min; t = 25 ± 2 ºC; aktivační činidlo 1-M HCl; doba aktivace 60 min) 
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Závěr: Na základě získaných výsledků je možné závěrem konstatovat, že 

aplikovaný kinetický model pseudo-druhého řádu poskytuje uspokojivou korelaci pro 

biosorpci Cr (VI) pomocí chemicky modifikovaného troudnatce pásovaného (aktivační 

činidlo HCl o koncentraci 1,0 mol l-1, doba aktivace 60 min, zrnitostní frakce 

<0,5 mm). Jedním z kroků, které omezují rychlost biosorpční reakce tak bude s největší 

pravděpodobností chemická sorpce. Úpravou pH na hodnotu 1,1 dojde k významnému 

urychlení biosorpčního procesu a to nejen v počáteční fázi. Což je výhodné a to 

vzhledem k tomu, že hodnota pH testovaných reálných vzorků chromové vody se 

pohybovalo v rozmezí hodnot 0,95 – 2,25. 

Vzhledem k tomu, že bylo předpokládáno, že chemicky modifikovaný troudnatec 

pásovaný (Fomitopsis pinicola) bude mít s ohledem na jeho chemické složení 

a dosavadním výsledkům, dobré sorpční schopnosti, bylo také ověřeno, jak se bude 

chovat při opakovaném použití. V rámci experimentu byly použity nejvhodnější 

podmínky, které byly zjištěny v rámci předchozích studií. Závislost sorpční kapacity 

Cr (VI) v závislosti na počtu opakování sorpčního experimentu je graficky znázorněna 

na Obrázku 10. Z grafu je patrné, že po dvou cyklech je sorpční kapacita Cr (VI) 

celkem beze změny. Po patnácti cyklech klesla sorpční schopnost chemicky 

modifikovaného troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) cca o 20 %, což lze 

považovat za dobrý výsledek. 

 
Obrázek 10: Závislost sorpční kapacity Cr (VI) na počtu cyklů (cs = 20 g l-1; ci=100 mg l-1; 150 ot./min; 

velikost částic < 0,5 mm; aktivační činidlo 1-M HCl; doba aktivace 60 min; kontaktní čas 20 min) 
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Závěr: Chemicky modifikovaný troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) lze použít 

opakovaně v patnácti cyklech, aniž by jeho účinnost klesla více jak o 20 %. 

Hlavním cílem práce bylo otestovat, zda je chemicky modifikovaný troudnatec 

pásovaný vhodný k odstranění Cr (VI) z reálného vzorku odpadní vody. Doposud byly 

experimenty realizovány pouze v modelových roztocích, kde byl přítomen pouze Cr (VI) 

[43] [44], maximálně v kombinaci s jedním kovem [45]. V reálné odpadní chromové vodě, 

se však vyskytuje celá řada dalších rozpuštěných iontů, které mohou mít ve výsledku 

významný vliv na celkovou biosorpce Cr (VI).  

Bohužel však nebyla udělána celková analýza poskytnuté odpadní chromanové vody. 

Podniky buď poskytly pouze odhadované množství přítomných kovů (Mn, Fe, Cd, Zn, Ni, Cu) 

nebo složení odpadní vody neznaly. U dvou firem nebylo možné také zjistit, zda vzorky 

odpadní vody pocházejí  jenom z vody oplachové nebo i z vyčerpaných galvanizačních lázní. 

Jak bylo zmíněno v kapitole 5.1 „Odpadní voda z chromování“, tato odpadní voda může 

vykazovat přítomnost různých chemických přísad (fluoridy, fluorokřemičitany, NaOH, H2SO4 

atd.). V experimentu byly použity vzorky odpadní chromové vody, které pocházely jednak 

z obchodního družstva CHROMTech v Teplicích a z chromovny zbrojovky Uherský Brod. 

Z firmy NOVASERVIS, kde se provádí pochromování vodovodních baterií 

a koupelnových doplňků, byly vzorky označeny jako pocházející z oplachů. 

Aplikovány byly nejlepší experimentální podmínky, které vyplynuly jak ze studia 

kinetiky, tak i rovnováhy biosorpce. V následující Tabulce 3 jsou uvedeny příslušné 

koncentrace jednotlivých použitých vzorků odpadní vody a rovněž procentuální účinnost 

odstranění Cr (VI) za uvedených podmínek. 

Tabulka 3: Účinnost odstranění Cr (VI) chemicky modifikovaným troudnatcem pásovaným z reálných 
vzorků odpadní vody 

Zdroj vody Ředění 
Koncentrace Cr (VI) 

v odpadní vodě 

mg l-1 

Účinnost 
odstranění Cr (VI) 

% 

Obchodní družstvo 
CHROMTech 

koncentrát 29 700 14 

1:1 14 730 14 

100× 281 71 

Zbrojovka Uherský Brod 
koncentrát 620 49 

1:1 311 88 

NOVASERVIS koncentrát 1 510 46 
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U každého reálného vzorku odpadní vody byla vždy změřena jak vstupní 

koncentrace Ci, tak také hodnota pH. Vzhledem k tomu, že se pH pohybovalo v rozmezí 

hodnot 0,95 - 2,25 (hodnota pH = 2,25 byla zjištěna u chromové vody z NOVASERVISu), 

byla tak zachována rovněž další významná podmínka, a sice hodnota pH kolem 1,1. 

V rámci experimentů byla nejprve testována vždy neředěná odpadní voda. Podle reálného 

obsahu Cr (VI) pak byla odpadní voda ředěna a to v poměru 1:1 (CHROMTech Teplice 

a zbrojovka Uherský Brod). Vzhledem k tomu, že koncentrace Cr (VI) v oplachové vodě 

z obchodního družstva CHROMTech Teplice byla poměrně dosti vysoká (29,7 g l-1) ředila 

se ještě 100×. 

Ze zjištěných výsledků procentuální účinnosti odstranění Cr (VI) pomocí chemicky 

modifikovaného troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) lze konstatovat, že závěry, 

které byly uvedeny v rámci studia rovnováhy a kinetiky, se potvrdily. Pokud se totiž 

koncentrace Cr (VI) v reálném vzorku pohybuje kolem 30 g l-1, (CHROMTech Teplice), 

pak je procentuální účinnost biosorpce velmi nízká (14%). Snižováním vstupní 

koncentrace naředěním, se již ale účinnost biosorbentu výrazně zlepšila. Při stonásobném 

naředění se procentuální účinnost biosorpce zvýšila o 57 %. 

Nejlépe se chemicky modifikovaný biosorbent osvědčil při odstraňování Cr (VI) 

z chromové vody pocházející ze Zbrojovky Uherský Brod zředěné v poměru 1:1, kdy byla 

zjištěna 88% účinnost odstranění šestimocného chromu. Rozdíl mezi příjmem Cr (VI) 

v modelovém vzorku a reálné odpadní vodě lze také přičíst přítomnosti dalších iontů 

a nečistot, jako jsou Mn, Fe, Cd, Zn, Ni. To je nutné také ještě dostudovat v rámci 

dynamických experimentů (kontinuální průtočná kolona).  

Závěr: Nejlépe se chemicky modifikovaný troudnatec pásovaný (Fomitopsis 

pinicola) osvědčil při odstraňování Cr (VI) z chromové vody pocházející ze Zbrojovky 

Uherský Brod zředěné v poměru 1:1, kdy byla prokázána 88% účinnost. Pro studium 

v dynamickém systému (kontinuální průtočná kolona) bude nutné provést přesnou analýzu 

reálného vzorku chromové vody, aby bylo možné zjistit případný vliv dalších kovů 

přítomných v odpadní chromové vodě. Dalším řešením by mohlo být použití místo 

chemické modifikace fyzikální úpravy biosorbentu, kdy by mohla mít karbonizace 

příznivý vliv na průběh biosorpčního procesu a účinnost biosorbentu by se tak mohla 

zvýšit. Dalším řešením by mohla být kombinace s dalším biosorbentem, který má rovněž 
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dobrou biosorpční schopnost, což by také mohlo pozitivně ovlivnit biosorpci Cr (VI) 

z vodného roztoku. 
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8 ZÁVĚR 

V rámci dílčích cílů byla v teoretické části studovaná problematika rešeršně 

zpracována. Hlavním cílem bylo ověřit možnost odstranění Cr (VI) z reálné odpadní vody 

pomocí troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). Zjištěné poznatky jsou následující:  

• Na základě získaných výsledků je možné závěrem konstatovat, že aplikovaný 

kinetický model pseudo-druhého řádu poskytuje uspokojivou korelaci pro 

biosorpci Cr (VI) pomocí chemicky modifikovaného troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) - aktivační činidlo HCl o koncentraci 1,0 mol l-1, doba 

aktivace 60 min, zrnitostní frakce <0,5 mm. Jedním z kroků, které omezují 

rychlost biosorpční reakce tak bude s největší pravděpodobností chemická 

sorpce. Úpravou pH na hodnotu 1,1 dojde k významnému urychlení 

biosorpčního procesu a to nejen v počáteční fázi. Což je výhodné a to 

vzhledem k tomu, že hodnota pH testovaných reálných vzorků chromové vody 

se pohybovalo v rozmezí hodnot 0,95 – 2,25. 

• Nejlépe se chemicky modifikovaný troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) 

osvědčil při odstraňování Cr (VI) z chromové vody pocházející ze Zbrojovky 

Uherský Brod zředěné v poměru 1:1, kdy byla prokázána 88% účinnost. Pro 

studium v dynamickém systému (kontinuální průtočná kolona) bude nutné provést 

přesnou analýzu reálného vzorku chromové vody, aby bylo možné zjistit případný 

vliv dalších kovů přítomných v odpadní chromové vodě. Dalším řešením by 

mohlo být použití místo chemické modifikace fyzikální úpravy biosorbentu. Kdy 

by mohla mít karbonizace příznivý vliv na průběh biosorpčního procesu 

a účinnost biosorbentu by se tak mohla zvýšit. Dalším řešením by mohla být 

kombinace s dalším biosorbentem, který má rovněž dobrou biosorpční schopnost, 

což by také mohlo pozitivně ovlivnit biosorpci Cr (VI) z vodného roztoku.  

• Chemicky modifikovaný troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) lze použít 

opakovaně v patnácti cyklech, aniž by jeho účinnost klesla více jak o 20 %. 

Na základě výše uvedených zjištěných poznatků by měly být posouzeny ještě některé 

následující aspekty: 

• Pro studovaný biosorbent by měl být nadále studován biosorpční mechanismus 

Cr (VI) a sice také v dynamickém systému (průtočné kolony). Tak by mohl být 
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vytvořen vhodný model, který by pak mohl být aplikován v praxi 

v poloprovozních podmínkách. V rámci tohoto studia se zaměřit především na 

vliv dalších kovů, které se zpravidla vyskytují v chromové vodě ve vyšších 

koncentracích, na mechanismus biosorpce Cr (VI).  

• Význam má rovněž ověřit schopnost regenerace troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola). Tedy najít vhodné regenerační činidlo. 

• Odzkoušet také jiné možnosti předúpravy troudnatce pásovaného (Fomitopsis 

pinicola) jako např. karbonizace nebo příprava aktivního uhlí z biomateriálu. 

• Otestovat možnost použití směsi dvou různých typů biosorbentů, které se 

osvědčily v rámci studia biosorpce Cr (VI), jako například šišky jehličnanů. 
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