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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá možností využití pomerančové kůry 

z pomerančovníku pravého (Citrus sinensis) a troudnatce pásovaného (Fomitopsis 

pinicola), jakožto možného biosorbentu pro odstranění železa z vodného roztoku. 

V teoretické části je objasněn princip biosorpce a její mechanismy, faktory ovlivňující její 

průběh, zvolené biosorbenty a železo. V praktické části je popsána metodika zrnitostní, 

tepelné a chemické úpravy studovaných biosorbentů. Na aktivaci vazebných míst buněčné 

stěny byly použity dvě aktivační činidla: HCl a NaOH o molární koncentraci 1 mol/l. Byl 

studován vliv chemické modifikace a velikosti částic studovaných biosorbentů na 

odstranění železa z vodného roztoku. V rámci studia faktorů majících vliv na biosorpci 

byla věnována pozornost pouze hodnotě pH. Pro popis adsorpčních dat byly použity dva 

matematické modely Langmuirovy a Freundlichovy izotermy, přičemž nejlépe vyhovoval 

Langmuirův model. Pro biosorpci byly použity zrnitosti biosorbentů o velikosti <0,5 mm 

a 0,5 - 1 mm. Pro zkoumání optimální hodnoty pH a modelování izoterem byla použita 

pomerančová kůra aktivovaná hydroxidem sodným o velikosti zrn <0,5 mm a troudnatec 

pásovaný aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o velikosti zrn 0,5 - 1 mm. Optimální 

hodnota pH, která vyšla 6,0, byla použita pro modelování adsorpčních izoterem.  

Klíčová slova: biosorpce, biosorbent, železo, pomerančová kůra z pomerančovníku 

pravého (Citrus sinensis), troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), adsorpční kinetika, 

podmínky adsorpce, izotermy.  

 

 

  



Abstract 

This thesis deals with the possibility of using orange peel from an orange tree right (Citrus 

sinensis) and Fomitopsis pinicola as potential biosorbents for removing metals from 

aqueous solution. In the theoretical part, the principle of biosorption and its mechanisms, 

factors influencing its course selected biosorbents and iron. The practical part describes the 

methodology grain size, thermal and chemical treatment studied biosorbents. On activation 

of the binding sites of the cell walls were used two activating agents: HCl and NaOH at 

a molar concentration of 1 mol/l The effect of chemical modification and the particle size 

of the studied biosorbents to remove iron from the aqueous solution. In the study of factors 

affecting the biosorption was paid attention only to the pH value. To describe the 

adsorption data were used two mathematical models of Langmuir and Freundlich isotherm, 

the best fit Langmuir model. For biosorption were used biosorbents grit size < 0.5 mm and 

0.5 - 1 mm. To investigate the optimum pH values and modeling isotherms were used 

orange peel activated sodium hydroxide with a grain size < 0.5 mm and Fomitopsis 

pinicola activated hydrochloric acid with a grain size of 0.5 - 1 mm. The optimum pH, 

published 6.0, was used for modeling the adsorption isotherms. 

Keywords: biosorption, biosorbent, iron, orange peel (Citrus sinensis), Fomitopsis 

pinicola, adsorption capacity, the conditions of adsorption, isotherms.  
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Průmyslové využití kovů vede ke zvýšení jejich koncentrace jak v ovzduší, tak 

v půdě a vodě. Na rozdíl od organických znečišťujících látek, nejsou biologicky 

rozložitelné, a proto se hromadí v živých organismech. Akumulují se v potravním řetězci 

a po dlouhou dobu zůstávají v přírodě.  

Proto je potřeba najít efektivní a nákladově méně náročné metody k odstranění 

kovů. Běžně používanými metodami jsou srážení, iontová výměna, elektrochemické 

procesy a membránové procesy. Nicméně, aplikace takovýchto procesů jsou někdy 

omezeny z důvodů technických nebo ekonomických. Hledání nových technologií, 

zahrnující odstranění těžkých kovů z odpadní vody, je pozornost zaměřena na biosorpci, 

v důsledku jejich schopnosti vázat se na různé biologické materiály.  

Železo je jednou z hlavních složek litosféry (přibližně 5 %). Běžně se vyskytuje 

v odpadní vodě, a to zejména ve městech, kde jsou železo a ocel vyráběny. Železo snadno 

vytváří komplexy se sírany v sedimentech povrchové vody. Hlavní problém přítomnosti 

železa v pitné vodě je její chuť. Železitá chuť se projevuje už při nízkých koncentracích. 

Ovšem problém, který železo ve vodě představuje, není jen jeho chuť, ale mohou se 

vyskytnout i zdravotní obtíže, jako je průjem, nechutenství, ovlivňuje funkci ledvin, jater, 

srdce, sleziny a může způsobit dokonce i smrt. 

V teoretické části závěrečné práce jsou popsány: vlastní proces biosorpce, faktory, 

jež tento proces ovlivňují, dále pak biosorbenty, které lze pro biosorpce používat a to jak 

obecně, tak je zde uvedena také charakteristika studovaných biosorbentů a prvek, který byl 

odstraňován z vodného roztoku. V praktické části jsou pak prezentovány zjištěné výsledky.  

Cílem mé diplomové práce je ověřit možnost odstranění železa z vodného roztoku 

pomocí pomerančové kůry a troudnatce pásovaného. 

Dílčí cíle diplomové práce: 

 Obecně popsat a prostudovat metodu biosorpce a charakterizovat používané 

biosorbenty.  

 Mechanicky, tepelně a chemicky upravit zvolené biosorbenty podle používaných 

metod pro biosorpci.  

 Stanovit celkové rozpuštěné železo absorpční spektrofotometrií po reakci  

s 1,10 – fenantrolinem v kyvetách s optickou dráhou 2 cm při vlnové délce 510 nm 
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dle normy ČSN ISO 6332 (757433) Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická 

metoda s 1,10-fenantrolinem.  

 Studovat kinetiku sorpce, optimální hodnotu pH a sorpční rovnováhu železa 

z vodného roztoku pomocí Langmuirova a Freundlichova modelu.  

   



Pavlína Myšáková: Možnost odstranění železa z vodného roztoku pomocí vybraných 

odpadních materiálů 

 

2014  3 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

První zmínka o biosorpci byla již roku 1935, kdy Adams a Holmes zveřejnili své 

výsledky studia výměny iontů a v článcích popsali možnost odstranění vápenatých pomocí 

kůry trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), který použili jako biosorbent. Další 

výzkumný tým, který vedl Rothstein, zjistil, že na povrchu buněk kvasnic se zachycuje 

uran a to jako komplex. Mechanismus odstranění souvisel s metabolismem glukosy. Dále 

pak radiolog Polikarpov, jež se věnoval vodním organismům, na základě experimentálních 

ověření zjistil, že radionuklidy v mořském ekosystému jsou akumulovány organismy a při 

tom nijak neovlivňují životní funkce buněk. 26, 55 

V druhé polovině 20. století nastal velký rozvoj biosorpce, kdy se hledaly 

technologie na odstranění těžkých kovů z vodných roztoků pomocí různých organismů, 

které by nebyly ekonomicky náročné. V dalších letech téhož století se objevily i patenty na 

využití mikroorganismů pro biosorpci. Následně se tyto laboratorní postupy začaly 

postupně využívat pozvolna i v praxi. Vědci se zaměřili především na mechanismus 

biosorpce a také na modelovací mechanismus pomocí různých matematických modelů, 

čímž se v praxi docílilo lepších výsledků. 59 

Existuje již nespočet různých studií, které se zabývají odstraněním železitých iontů 

z vodných systémů. Jednou takovou je studie, která řeší odstranění těchto iontů pomocí 

chitinu, jakožto adsorbentu. Chitin je polysacharid, který je hlavní složkou členovců. 

Vyskytuje se ve skořápkách korýšů, ale obsahují ho také houby. Je to netoxický 

a biologicky rozložitelný polymer N-acetylglukosamin (GlcNAc) a glukosaminový zbytek. 

Je nerozpustný ve vodě a alkalickém prostředí, ale rozpouští se v silných minerálních 

kyselinách. Díky tomu tvoří komplexy s ionty přechodných kovů. Systematická studie 

adsorpce železitého iontu pomocí chitinu za různých experimentálních podmínek byla 

provedena k pochopení podstaty této reakce. Výsledkem této studie bylo, že adsorpce 

železitých iontů se zvyšuje při vyšších počátečních koncentracích a dávkách železa. Vliv 

hodnoty pH na adsorpci železitých iontů nemohl být studován, jelikož chitin je sám o sobě 

kyselý. 28 

Adsorpce železa byla studována rovněž pomocí olivových pecek. Ty vznikají jako 

vedlejší produkt při výrobě olivového oleje. Experimentální výsledky ukázaly, že 
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chemická modifikace tohoto biosorbentu zlepšuje jeho adsorpční kapacitu. Mechanismus 

biosorpce byl zkoumán prostřednictvím kinetických modelů. Závěrem této studie bylo, že 

olivové pecky mají značný potenciál pro odstranění kovových iontů z odpadní vody. 

Účinnost adsorpce byla rychlá, stabilní a došlo k ní v době kratší, než 20 min. Odstranění 

železitých iontů se zvyšovalo se zvyšující se teplotou. 18 
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3 BIOSORPCE 

Biosorpce je definována jako schopnost zachycování těžkých kovů z  vodného 

roztoku pomocí biologického materiálu. Využívají se materiály, které jsou přírodní, 

např. mořské řasy či citrusové plody nebo odpady z průmyslových procesů, 

např. fermentace. Nejvýhodnější je takový biosorbent, který vzniká jako odpad z nějaké 

výroby, jako například potravinářské či zemědělské, ve velkém množství a jeho likvidace 

je náročná. 1, 8 Je to proces, kdy dojde k pasivnímu zachycení iontů kovů na povrchu 

biomasy. Schopnost biomasy odstraňovat a koncentrovat těžké kovy závisí na typu 

biomasy, směsi těžkých kovů rozpuštěných v roztoku, způsob jakým je biosorbent 

upraven a v neposlední řadě na použití fyzikálně-chemických úprav používaného 

biosorbentu. 26, 42 

Během biosorpce nejsou polutanty štěpeny, ale jsou zadržovány na povrchu 

biologického materiálu. Je potenciální alternativní metodou vhodnou k čištění 

kontaminované vody, obvykle s nízkým obsahem kovů, protože se z ekonomického 

hlediska nevyplatí využít selektivní sorbenty pro nahromadění některého kovu či pro jeho 

izolaci ze směsi kovu. Zde získává proces biosorpce velkou výhodu, v porovnání 

s komerčními technologiemi, jelikož na jeho realizaci stačí nízké náklady. Účinnost 

biosorbentu je vysoká a lze ho regenerovat. 33, 49, 57 Tento proces je velmi rychlý, pohybuje 

se řádově v minutách až hodinách. Navíc je biosorpce oproti biodegradaci výhodnější, 

jelikož nevznikají žádné vedlejší metabolity a není nutné dodávat do vody žádné nutrienty 

a sledovat vyváženost procesu. 29, 40, 59 

3.1 Mechanismus biosorpce 

Mechanismus biosorpce nějakého sorbátu (kontaminant rozpuštěný ve vodném 

roztoku) na povrch biosorbentu spočívá ve vzájemném fyzikálně-chemickém působení 

mezi kovem a funkčními skupinami (tabulka č. 1), které jsou přítomny na povrchu buněčné 

stěny. Tedy na rozdíl od bioakumulace nezávisí na metabolické činnosti buněk. Odpadá 

proto problém s nežádoucími metabolity, které by mohly být vyprodukovány touto buňkou 

do roztoku. 29, 49, 60 
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Tabulka 1: Hlavní vazebné skupiny vhodné pro biosorpci (přepracováno 59) 

Funkční skupina Strukturní vzorec pKa HSAB 
Vazebný atom 

(ligand) 

Výskyt v  

biomolekulách 

Hydroxylová 
 

9,5 – 13,0 H O PS, UA, SPS, AA 

Karbonylová (keton) 
 

- H O PB 

Karboxylová 
 

1,7 – 4,8 H O UA, AA 

Sulfhydrylová 
 

8,3 – 10,8 S S AA 

Sulfonová 

 

1,3 H O SPS 

Thioetherová 
 

- S S AA 

Aminová 
 

8 – 11 I N Cto, AA 

Sekundární amin 
 

13 I N Cto, PG, PB 

Amidová 

 

- I N AA 

Iminová 
 

11,6 – 12,6 I N AA 

Imidazol 

 

6 S N AA 

Fosfátová 

 

6,1 – 6,8 H O PL 

Fosfodiesterová 

 

1,5 H O TA, LPS 

Vysvětlivky:  

PS – polysacharidy, UA – kyselina močová, SPS – sulfátované polysacharidy, Cto – chitosan, AA – 

aminokyseliny, PG – peptidoglykan, PL – fosfolipid, TA – teikoová kyseliny, LPS – lipopolysacharidy, 

HSAB – Pearsonův koncept kyselin a zásad, I – intermediate, s – soft, H – hard  

Jedná se tedy o vazbu kovu na neživou biomasu. Je však nutné počítat s tím, že 

některé vazebné skupiny už budou obsazeny jiným vazebným iontem, a tím může dojít 

k časné sytosti, což je nežádoucí jev. Proto je třeba po každém použití biosorbentu nutná 

jeho desorpce. Ta je ovšem jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná. Tato vazba se ovšem 

může během procesu měnit působením vnějších faktorů, např. teplota, hodnota pH, 

přítomnost dalších kovů aj. 2, 33, 57, 61 
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Obecně je buněčná stěna tvořena hlavně lipidy, proteiny a polysacharidy. Díky 

tomu je kovům poskytováno spoustu možností, kde se mohou navázat. Dle místa, kde 

dojde k vazbě kovů, lze rozdělit mechanismus biosorpce na fyzikální adsorpci, 

chemisorpci a iontovou adsorpci. Všechny tyto mechanismy jsou na sobě nezávislé 

a k biosorpci dochází při jejich kombinaci. Zastoupení těchto mechanismů závisí na 

použitém postupu, biomase a druhu biosorbentu. 26, 40, 42, 59 

3.1.1 Fyzikální adsorpce 

Molekuly plynu nebo kapaliny jsou vázány k povrchu pevné látky van der Waalsovými 

silami, které působí mezi všemi druhy částic. Fyzikální adsorpce probíhá na celém povrchu 

pevné látky při nízkých teplotách a je doprovázena uvolněním nízkých adsorpčních tepel, která 

se řádově rovnají kondenzačním teplům, což jsou desítky kJ. 26, 58 

Značné adsorpční kapacity lze dosáhnout vícevrstvou adsorpcí. Ta závisí především na 

velikosti sil a objemu pórů použitého adsorbentu. Adsorpční rovnováha mezi adsorbentem 

a adsorbátem se dostavuje poměrně rychle. Adsorpce je vratný proces, tudíž za určitých 

podmínek může dojít k desorpci. 48, 59 

3.1.2 Chemisorpce  

Jedná se o povrchovou reakci, kdy se poruší a vytvoří chemické vazby mezi 

molekulami sorbátu a povrchem sorbentu. Zahrnuje síly mnohem silnější než výše popsaná 

fyzikální adsorpce. Chemisorpce je charakterizována vznikem elektronové vazby, která 

vzniká pouze mezi některými molekulami a spotřebovává aktivační energii. Proto proces 

probíhá jen v místech s vyšší energií, což jsou například karboxylové nebo aminové 

skupiny. Nazývají se také jako aktivní centra. Chemisorpce je za nízkých teplot minimální, 

protože je nutná energie, která se podobá reakčnímu teplu a zvyšuje tak energetickou 

náročnost průběhu sorpce. 6, 26, 48, 58, 59 

3.1.3 Iontová adsorpce 

Při této adsorpci se v závislosti na náboji povrchu adsorbentu sorbují kationty nebo 

anionty. Pokud je povrch kladně nabitý, budou se adsorbovat anionty. Naopak analogicky 

záporně nabitý povrch adsorbuje přednostně anionty. Rozlišují se dva typy iontové 

adsorpce: jednoduchá iontová adsorpce a iontová výměna. 26, 48 
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Při jednoduché iontové adsorpci se přednostně sorbuje pouze jeden z iontů 

elektrolytu. Molekuly jsou k povrchu proto poutány elektrostatickými Coulombovými 

přitažlivými silami. Adsorpcí těchto iontů získá adsorbent elektrický náboj. Přednostně se 

sorbují ionty, které se vyskytují: 

 ve větší koncentraci,  

 mají vyšší číslo náboje,  

 mají menší hydratační poměr, 

 jsou součástí krystalové mřížky adsorbentu,  

 jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mřížky,  

 tvoří s některým iontem krystalové mřížky málo rozpustnou sloučeninu, nebo  

 tvoří s některým iontem krystalové mřížky málo disociovanou sloučeninu. 26, 58 

Působením elektrostatickým sil se vytvoří druhá vrstva opačně nabitých iontů. 

Takto vznikne elektrická dvojvrstva. 

Iontová výměna se uskutečňuje rovněž na povrchu biomasy a využívá iontově 

výměnných vlastností polysacharidů. Výměna probíhá mezi ionty kapalné fáze a ionty 

krystalové mřížky nebo ionty elektrické dvojvrstvy. Existují však látky, které mají 

kompaktní krystalovou strukturu a u nich proto probíhá adsorpce pouze na povrchu částice. 

Ovšem, pokud ionty pronikají i dovnitř částice, výměny se účastní většina iontů krystalové 

mřížky. Látky, jež mají tuto velkou výměnnou kapacitu, se nazývají iontoměniče. 26, 48, 54 

Jsou to nerozpustné látky, které obsahují volné ionty se schopností vyměnit se s jinými 

ionty, jež jsou v roztoku rozpuštěny. Jedná se o nerozpustné kyseliny nebo i zásady, které 

obsahují nerozpustné soli. Ty pak umožňují výměnu kladně nabitých iontů a nazývají se 

katexy. Může docházet k výměně i záporně nabitých iontů a pak se jedná o anexy. 

Iontoměničem může být v podstatě i přírodní látka, například celulosa, bílkoviny, částice 

v půdě a žijící buňky.   

Význam iontoměničů při úpravě vody je velký. Demineralizovaná voda se 

připravuje pomocí kyselých katexů a zásaditých anexů. Jako anex se nejčastěji používá 

kopolymer se styrenem a jako katex kyselá skupina -SO3H (silný katex) nebo -COOH, 

(slabý katex). Z přírodních materiálů se nejčastěji jako iontoměniče používají zeolity 

a jílové minerály. 4, 32, 52 
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3.2 Rovnováha procesu biosorpce 

Existují různé matematické modely, jimiž lze velmi dobře popsat průběh biosorpce 

za různých experimentálních podmínek. Biosorpce probíhá na dvoufázovém rozhraní, 

jehož první fází je pevná látka (biosorbent) a druhou fází je kapalná látka (sorbát, 

tj. odpadní voda či roztok, z kterého je potřebné odstranit nežádoucí kovy).  

Pomocí adsorpční kapacity lze určit, zda je biosorbent vhodný pro adsorpci 

daného kovu. Umožňuje tedy zjistit, kdy množství rozpuštěného kovu, který se navázal na 

biosorbent, s časem už nenarůstá a původní množství kovu je rovnoměrně rozděleno mezi 

biosorbent a kapalnou fázi. Adsorpční kapacita se vyjádří dle následující Rovnice 1: 5, 58, 59 

𝑞 =
V. (𝑐𝑖 − 𝑐𝑓)

S
     Rovnice 1 

Legenda: 

q adsorpční rovnovážná kapacita (mg/g), 

V objem roztoku kovu (l), 

ci počáteční koncentrace kovu v roztoku v rovnováze (mg/l), 

cf výstupní koncentrace roztoku kovu (mg/l), 

S hmotnost biosorbentu (g). 

Výpočet procentuální účinnosti biosorpce se vyjádří dle následující Rovnice 2:  

[%] =  
𝑐𝑖− 𝑐𝑓

𝑐𝑖
. 100     Rovnice 2 

Legenda: 

q adsorpční rovnovážná kapacita (mg/g), 

ci počáteční koncentrace kovu v roztoku v rovnováze (mg/l), 

cf výstupní koncentrace roztoku kovu (mg/l). 

Mezi dva nejčastější matematické modely používané pro studium rovnovážného 

stavu biosorpce patří Langmuirův a Freundlichův model. Tyto modely platí pro 

jednoduchý systém, kde je jeden typ biosorbentu a biosorpce probíhá v jedné vrstvě. 59 

Langmuirův model předpokládá, že stechiometrický poměr vázaných individuí 

a vázaných míst je v poměru 1:1 a současně vazebná místa mají stejnou afinitu 

k sorbovaným iontům. Model je založen na předpokladu, že při nasycení povrchu 
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adsorbentu již nedochází k žádnému přesunu adsorbovaných molekul a energie adsorpce je 

pak konstantní. 36, 59 

Hyperbolickou formu Langmuirova modelu znázorňuje Rovnice 3:  

𝑞 =
q𝑚𝑎𝑥. 𝑏. 𝑐𝑒𝑞

1 + b. 𝑐𝑒𝑞
     Rovnice 3 

 Linearizovanou formu Langmuirova modelu znázorňuje Rovnice 4:  

cf

q
=

cf

qmax
+

1

qmax.b
    Rovnice 4 

Legenda: 

qmax maximální adsorpční kapacita biosorbentu za stanovených podmínek (mg/g), 

q adsorpční rovnovážná kapacita (mg/g), 

ceq rovnovážná zbytková koncentrace kovu v roztoku (mg/l), 

b konstanta poměru mezi sorpcí a biosorpcí (Langmuirova konstanta),  

cf zbytková koncentrace kovu v roztoku (mg/l).  

Freundlichův model vychází z předpokladu, že se nejdříve obsazují místa s vyšší 

afinitou.  

Nezlogaritmovaný tvar Freundlichova modelu lze popsat Rovnicí 5:  

𝑞 = 𝑘𝑐1/𝑛     Rovnice 5 

 Zlogaritmovaný tvar Freundlichova modelu popisuje Rovnice 6:  

log q = log k +
1

n
 log c    Rovnice 6 

Legenda: 

q adsorpční rovnovážná kapacita (mg/l), 

k empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě, 

n empiricky stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby (Freundlichova 

konstanta), 

c koncentrace kovu v roztoku (mg/l). 

Pokud jsou hodnoty konstant k a n vyšší a hodnoty b nižší značí to vyšší afinitu 

biomasy k sorbovaným kovům. 58 
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3.3 Faktory ovlivňující průběh biosorpce 

Proces biosorpce je ovlivňován spousty faktory a to buď pozitivně, nebo negativně. 

Studie prokázaly, že modifikace povrchu buňky může pozitivně ovlivnit vazbu kovových 

iontů. Těchto modifikací lze dosáhnout působením vnějších faktorů přímo na biomasu, či 

v průběhu jejího růstu a hromadění.  

Jedním z typů této modifikace je modifikace chemická, kdy se při promývání 

biomasy přidávají různá anorganická rozpouštědla a detergenty. Nejčastěji se ovšem 

používají kyseliny nebo louhy.  

Mezi další faktory, které ovlivňují rychlost sorpce a sorpční kapacitu, patří:  

 hodnota pH,  

 koncentrace a druh biomasy,  

 teplota během procesu,  

 přítomnost dalších kovů. 1, 42, 59, 64 

3.3.1 Hodnota pH 

Hodnotu pH lze považovat za jeden z nejdůležitějších faktorů, který má na proces 

biosorpce vliv. Vodíkový exponent H+ ovlivňuje ionizaci funkčních skupin, rozpustnost 

a kompetitivnost kovů. Při její změně se mění také dostupnost volných vazebných míst na 

povrchu biosorbentu. 21, 59 Pokud je hodnota pH vyšší, pak se snižuje rozpustnost kovů 

a vznikají jejich hydroxidy. Ty se dále srážejí, a tím se celý proces biosorpce stěžuje. 

Ovšem, je také dokázáno, že se vzrůstající hodnotou pH, vzrůstá také biosorpce kovových 

iontů, které se vyskytují jako záporně nabité komplexy. 33, 64 

Pokud je hodnota pH nižší, jsou vazebná místa protonová, a tím je znemožněn 

přístup kladně nabitých kovových iontů. Naopak jestliže je hodnota pH dostatečně snížena, 

dojde k protonaci všech vazebných míst, a tím k desorpci navázaných kovových iontů, což 

se využívá ke zpětné regeneraci biosorbentu. 42, 59 

V podstatě každý kov má svou kritickou hodnotu pH. Pokud tedy biosorpce probíhá 

nad touto hodnotu, pak se kov začne srážet a dostává se zpět do roztoku. Na základě 

mnoha experimentů bylo zjištěno, že nejideálnější hodnota pH pro kationty by měla být 

>4,5 a naopak pro anionty se pH pohybuje v rozmezí hodnot 1,5 - 4,0. 26, 61 
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3.3.2 Teplota 

Teplota ovlivňuje především změnu konfigurace buněčné stěny a stabilitu 

rozpuštěných kovů ve vodném prostředí. Bylo na základě studií zjištěno, že neovlivňuje 

biosorpci u některých kovů, jako je například uran nebo měď. V tomto případě probíhá 

biosorpce v široké teplotní škále.  

Při teplotě pod bodem mrazu již zanikají podmínky pro úspěšný proces biosorpce. 

Bylo zjištěno, že pokud se teplota pohybuje v rozmezí 5 až 40 °C, pak dochází 

k postupnému převládnutí chemisorpce a iontové adsorpce nad fyzikální. Pokud ale teplota 

přesáhne teplotu 40 °C, bude to již mít velký vliv na stabilitu iontů přítomných v roztoku 

a také konfiguraci použitého biosorbentu. Celkově je však účinek teploty, v porovnání 

s ostatním faktory, málo významný. 29, 42, 56, 59 

3.3.3 Koncentrace a druh biomasy 

V rámci studia mechanismu biosorpce a její možného uplatnění v praxi již bylo 

studováno velké množství druhů biomasy, které zahrnují především houby, bakterie, 

rašelinu, řasy a mnoho dalších. Byla studována i živná půda, fyziologický stav, nebo věk 

organismu biomasy.  

Ovšem i koncentrace biomasy v roztoku má vliv na celý průběh adsorpce. Vysoká 

koncentrace biomasy může často vést k tvorbě velkých agregátů, které pak narušují 

rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky. Obecně by se dalo říci, že vysoká koncentrace 

biomasy odstraňuje velmi dobře kov z roztoku, ale hmotnost kovu, která je vztažena na 

miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně nízká.  

Velký význam je kladen i zrnitostní úpravě sorbentu. Menší poloměr zrn zvyšuje 

adsorpční povrch, a tím i sorpční kapacitu. 21, 42 

3.3.4 Přítomnost dalších kovů 

Biosorpce se využívá převážně k úpravě odpadní vody, která obsahuje celou škálu 

iontů. Tyto ionty ale mohou negativně ovlivnit celý proces biosorpce. Velmi důležitý je 

proto výběr vhodné biomasy, jelikož celý proces závisí na síle, jakou jsou kovy vázány 
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k dané biomase. Ionty různých kovů tak spolu soupeří o vazebná místa. Tímto se snižuje 

účinnost vlastní biosorpce, jelikož místo pro těžké kovy již může být obsazeno. 1, 42 
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4 BIOSORBENT 

Materiál, který je biologického původu, se nazývá biosorbent. Je odvozen ze surové 

mikrobiální nebo rostlinné biomasy. Materiál se volí vzhledem k jeho dostupnosti 

a ekonomické náročnosti. Nejdůležitější je ovšem vybrat takový biosorbent, aby vyhovoval 

charakteru kovu, který se na něj sorbuje. Některé typy biosorbentů na sebe vážou většinu 

kovů, ale jiné jsou zase specializované pouze na určité kovy. Stále probíhá řada výzkumů, 

které se zaměřují na hledání vhodné biomasy. Cílem je najít materiál, který by měl výborné 

adsorpční vlastnosti a zároveň by byl průmyslovým odpadem.  

Existuje několik chemických skupin, díky jejichž přítomnosti dochází k lepšímu 

odstranění kovů v biomase. Ovšem přítomnost těchto látek ještě nezaručuje jistou 

biosorpci, jelikož ta je ovlivněna i dalšími faktory, například uspořádáním molekul jedné 

sloučeniny.  

Ideálním biosorbentem by byl takový, který je lehce dostupný a má vysokou 

sorpční schopnost. Mezi tyto sorbenty patří různé typy buněčných stěn bakterií, hub, řas 

a vyšších rostlin. Tento sorbent vzniká často jako odpadní materiál z výroby ovocných 

šťáv nebo z průmyslové fermentace.  

Obecný postup přípravy biosorbentu zahrnuje promývání destilovanou vodou 

a odstranění tak všech nežádoucích nečistot, vysušení a zrnitostní úprava. Materiál by měl 

být připraven ve formě granulí o velikosti 0,1 - 3 mm. Měly by mít dostatečnou pevnost, 

aby odolaly tlaku v koloně a také by měly být permeabilní ve vodném prostředí. Takto 

připravená biomasa zpravidla projde také aktivační úpravou, při níž se jeho povrch 

modifikuje silnou kyselinou nebo zásadou. To vede k jejímu zvýšení afinity a také 

výsledného biosorpčního efektu. Poté se biosorbent vystaví po několik hodin teplotě okolo 

100 °C. Takto upraven biosorbent vykazuje lepší biosorpční schopnost, větší snášenlivost 

k desorpcím a také delší životnost. 1, 26, 53, 59, 61, 63 

4.1 Rozdělení biosorbentů 

Bakterie díky své buněčné stěně, která je tvořena polysacharidy, jsou schopny 

vázat relativně velké množství kovových iontů. Často bývají součástí aktivovaných kalů, 

a proto se přirozeně podílejí na biosorpci kovů z odpadní vody. Na obrázku č. 1 je 
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zobrazena gramnegativní bakterie Zooglea ramigera, která může vázat až 300 mg Cu nebo 

Cd. 47  

 

Obrázek 1: Zooglea ramigera (převzato19)  

Mořské řasy mají vysokou vazební kapacitu díky přítomnosti proteinů, lipidů 

a polysacharidů na konstrukci buněčné stěny. Často jsou vystaveny toxickému znečištění, 

proto je jejich schopnost vázat na svůj povrch kovy, jež jsou předmětem mnoha studií. 

Mají také vysokou schopnost akumulace těžkých kovů, které ukládají do vakuol a částečně 

do cytosolu. Například k odstranění Cd, Co, Ni, Pb byla úspěšně použita řasa Ascophyllum 

nodosum (obrázek č. 2). 2 

 

Obrázek 2: Ascophyllum nodosum (převzato44)  

Houby vychytávají těžké kovy z podkladu přes prostorové mycelium. Kvasinky 

kultivované za aerobních podmínek vykazují větší sorpční schopnosti než při anaerobních 

podmínkách. Ovšem například při sorpci uranu je tomu opačně. V tomto případě jsou 

výrazně úspěšnější pivovarské kvasinky. Na obrázku č. 3 je uvedena Outkovka 

pestrá (Trametes versicolor), která byla použita ve studii biosorpce Pb2+ a Cd2+ z vodného 

roztoku. 47 
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Obrázek 3: Trametes versicolor (převzato 10) 

Studium využití zemědělského odpadu v procesu biosorpce v posledních letech 

neustále stoupá. Čím dál tím víc studií přichází s pozitivními výsledky odstranění těžkých 

kovů, pomocí těchto materiálů. Mezi používaný materiál patří odpad z citrusových plodů, 

banánů apod. 65 

4.2 Charakteristika zvolených biosorbentů 

Pomerančová kůra je odpad, který pochází ze zemědělské výroby. Je jí proto 

dostatek a její cena je nízká. Obsahuje celou řadu bioflavonoidů, mezi které patří například 

rutin, naringin, hesperidin, tangeritin. 34, 35, 37, 38 Bioflavonoidy jsou látky rostlinného 

původu a vyskytují se téměř ve všech rostlinných buňkách, také jsou důležité pro správnou 

funkci cév. Jedná se o sloučeniny, které jsou odvozené od polyfenolů. 15, 22, 27, 30 Dále kůra 

obsahuje pektin (cca 30 %). Pomerančová kůra je ale tvořena především celulosou, 

hemicelulosou, ligninem, pektinem, chlorofylem a nízkomolekulárními sloučeninami. 

Glukosové jednotky tvoří dlouhé nerozvětvené a vzájemně propojené řetězce vazbou beta 

1,4. To právě způsobuje jejich nerozpustnost ve vodě. 3, 13, 14 

V posledních letech byla pomerančová kůra zkoumána hlavně pro biosorpci 

těžkých kovů. Pro tyto účely byla použita ve formě gelu a vykazovala vysokou selektivitu 

pro kovové ionty jako Pb2+, Fe3+ a Cu2+. Tento gel byl vyroben ze šťáv pomerančového 

odpadu s přidáním Ca(OH)2 a chemicky modifikován kyselinou. Ve vodném prostředí pak 

byl tento gel odolný proti rozpouštění a byl také velice účinný pro úplné odstranění 

například Fe3+, Pb2+ a Cu2+.43, 46, 47  
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Dřevokazná houba, Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), se nejčastěji 

vyskytuje v pásmu nížin a hor na živých, ale i odumřelých stromech. V horských lesích patří 

mezi největšího škůdce tím, že způsobuje hnědou hnilobu dřeva. Jeho výhodou je, že roste 

pouze na odumřelém dřevě. Šířka klobouku této houby se pohybuje v rozmezí 5 - 40 cm a jeho 

tloušťka 2 - 8 cm. Je polokruhovitý pásovaný a rýhovaný k okraji ztenčený. Houba během 

své existence mění svojí barvu. Nejdříve je bělavá a poté začíná žloutnout. Ve stáří začne 

houba na středu černat a celá je pokryta vrstvou lepkavé pryskyřice. V tabulce č. 2 jsou 

uvedeny základní taxonomické údaje této houby. 9, 16, 23, 41 

Tabulka 2: Taxonomické zařazení Fomitopsis pinicola (přepracováno 23) 

Říše Fungi Houby 

Oddělení Basidiomycota Stopkovýtrusné houby 

Podkmen Agaricomycotina Agaricomycotina 

Třída Agaricomycetes Stopkovýtrusné 

Řád Polyporales Chorošotvaré 

Čeleď Fomitopsidaceae Troudnacovité 

Rod Fomitopsis Troudnatec 

Druh Pinicola Pásovaný 
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5 ŽELEZO 

Železo patří mezi nejrozšířenější přechodný kov a zároveň je také druhým 

nejrozšířenějším kovem na Zemi. V zemské kůře je průměrný obsah železa 5 % a v mořské 

vodě se jeho koncentrace pohybuje okolo 0,01 mg/l. V přírodě se vyskytuje ve formě 

sloučenin, nejčastěji oxidy a uhličitany, v rudách. Nejznámějšími rudami jsou hematit (Fe2O3), 

magnetit (Fe3O4), limonit (FeCO3 xH2O), ilmenit (FeTiO3), siderit (FeCO3) či pyrit (FeS2).   

Železo je poměrně měkké, světle šedé až bílé a jeho odolnost proti korozi je 

poměrně malá. Jeho průmyslová výroba začala teprve v 18. století. Ve sloučeninách se 

nejčastěji vyskytuje jako Fe2+, Fe3+. Chemicky elementární železo není stálé a je poměrně 

dost reaktivní. Snadno se také rozpouští v kyselinách. Působením vzdušné vlhkosti 

koroduje a vzniká tak rez, která proniká do hloubky materiálu. 20, 24, 50 

Železo se ve vodném prostředí vyskytuje ve oxidačním stupni (II) nebo (III). Jeho 

existenci ve vodě lze popsat následujícími vztahy: 

Fe2+ + 2H2O → Fe(OH)2 + 2H+ 

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+ 

Sraženiny hydroxidů železa Fe(OH)2 a Fe(OH)3 jsou značně hydratované. Tuto 

hydratovanou vodu však sraženiny postupně ztrácí a to po separaci suspenze a zahříváním 

sraženiny. Závislost koncentrace Fe, kterou lze udržet v roztoku, na hodnotě pH vyplývá 

z obrázku č. 4. 39 

 

Obrázek 4: Diagram rozpustnosti amorfních hydroxidů (převzato 39) 
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Diagramy rozpustnosti, které zobrazují tuto závislost, vymezují oblast pod 

příslušnou křivkou, v níž se vyskytují ionty Fe, případně jejich hydroxokomplexy. Oblast 

nad těmito křivkami znázorňuje Fe v nerozpustných hydroxidech. S rostoucí koncentrací 

hydroxidových aniontů, tedy se zvyšující se hodnotou pH, rovnovážná koncentrace Fe 

v rozpustné formě klesá. Ovšem od určité hodnoty pH, (pro Fe2+ tj. od pH 11,0 a pro Fe3+ 

tj. od pH 7,0), lze pozorovat opačný trend. S růstem hodnoty pH se zvyšuje koncentrace 

rozpustné formy Fe, což je způsobeno rozpouštěním příslušných hydroxidových iontů za 

tvorby ve vodě rozpustných hydroxokomplexů. Ovšem i při velmi vysoké hodnotě pH je 

rozpustnost Fe omezená. Vyšší koncentrace lze udržet jen v kyselém roztoku.  

Rozpustnost železnatých solí je ovlivněna přítomností některé z forem oxidů 

uhličitého, s nimiž Fe2+ reaguje ve vodě o pH do 11,0 za tvorby FeCO3, který je méně 

rozpustný než Fe(OH)2. Reakci lze popsat následovně: 

Fe2+ + HCO3- → FeCO3 + H+ 

V tomto případě je rozpustnost Fe2+ limitována především FeCO3 a teprve v silné 

alkalické oblasti se uplatňuje srážení Fe(OH)2. Pokud jsou ve vodě přítomné uhličitany, 

pak je sestupná část diagramu rozpustnosti posunuta směrem k nižším hodnotám pH. Tento 

posun bude tím větší, čím bude větší koncentrace uhličitanů v roztoku.  

Železo v oxidačním stupni II může být také oxidováno na železo v oxidačním 

stupni III a naopak železo v oxidačním stupni III může být zpětně redukováno na železo 

v oxidačním stupni II. Tuto skutečnost lze popsat následovně: 

Fe3+ + e- ↔ Fe2+ 

O tom, kterým směrem bude děj probíhat, rozhoduje přítomnost oxidačních látek 

nebo redukčních látek. Mírou této schopnosti je oxidačně-redukční potenciál E (V). Na 

obrázku č. 5 je uveden diagram, který znázorňuje oblasti převažující existence forem 

železitých a železnatých forem v roztoku, jež obsahuje i formy CO2. 
39 
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Obrázek 5: Diagram oblastí převažující existence forem železa v systému Fe-CO2-H2O 
(převzato 39) 

Z diagramu vyplývá i význam hodnoty pH pro průběh redoxních dějů. Čím je 

hodnota pH roztoku vyšší, tím je oxidace Fe2+ na Fe3+ snadnější. Na přeměnách forem 

železa ve vodě se podílejí i železité bakterie, které využívají energii uvolněnou oxidací 

Fe2+ na Fe3+ a ukládají produkty této oxidace v pouzdrech obklopující buňky těchto 

bakterií. 39 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části diplomové práce se zabývám studiem reakční kinetiky biosorpce železa 

z vodného roztoku pomocí pomerančové kůry z pomerančovníku pravého (Citrus sinensis) 

a troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). V následujících kapitolách budou popsány 

jednotlivé použité metodiky během studia biosorpčního procesu včetně prezentace 

získaných výsledků a vyhodnocení účinnosti studovaných biosorbentů. 

Celou experimentální část jsem prováděla ve školní laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství VŠB – TUO.  

6.1 Metodika sběru a úpravy biosorbentů 

V těchto podkapitolách popisuji sběr biosorbentů, tepelnou úpravu, zrnitostní 

úpravu a chemickou aktivaci studovaných biosorbentů.  

6.1.1 Pomerančová kůra 

Sběr jsem provedla začátkem května 2013. Biosorbent jsem nejdříve umyla pod 

tekoucí vodou a následně destilovanou vodou. Poté jsem si z něj připravila menší kusy 

a sušila 24 h při laboratorní teplotě a následně jej dosušila v elektrické troubě při teplotě 

50 - 60 °C. Takto jsem zabránila případnému plesnivění.   

Biosorbent jsem nejdříve mechanicky upravila na ještě menší velikost pomocí 

drtiče typu Raptor 624, model HT 6523 (Werco, Česká republika). Poté jsem sítováním 

přes analytická síta společnosti Retch (Německo) provedla zrnitostní úpravu na velikost 

částic 0,5 - 1 mm a < 0,5 mm.  

Biosorbent jsem po zrnitostní úpravě opět sušila na hodinových sklech při teplotě 

80 ± 1 °C do konstantní hmotnosti v sušárně Ecocell standard (fa BMT, a.s. – MM Group, 

Česká republika). Stejný postup byl proveden také při tepelné úpravě biosorbentu 

po chemické aktivaci, abych zaručila přesné navážení pro studium adsorpční kinetiky.  

Chemická modifikace povrchu pomáhá zpřístupnit funkčním skupinám, které jsou 

přítomny v pomerančové kůře a usnadnit tak vazbu s kovem. Aktivaci jsem provedla 

hydroxidem sodným (NaOH) o molární koncentraci 1,0 mol/l. Tato koncentrace byla 

zvolena na základě předchozích studií dle Kolářové 31 a Roubíčkové 51.  
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K chemické modifikaci jsem používala 30 g biosorbentu na jeden litr aktivačního 

činidla. K navážení potřebného množství jsem použila analytické váhy typu TB – 215 D 

(Denver Instrument, Německo). Takto navážený biosorbent jsem s aktivačním činidlem 

kvantitativně převedla do plastové vzorkovnice a aktivovala ho po dobu 30 min v třepačce 

typu GFL 3031 (Helago – CZ, s.r.o., Česká republika) při konstantních otáčkách, 

150 ot./min. Doba aktivace byla zvolena na základě předchozích studií dle Kolářové 31, 

Kačinské 25 a Bendové 7. Po 30 min chemické aktivace jsem vzorek promyla několikrát 

destilovanou vodou a nechala ho ještě v ní 24 h louhovat, aby byly odstraněny veškeré 

případné zbytky aktivačního činidla. Po uplynutí 24 h jsem vždy změřila hodnotu pH 

destilované vody, abych se přesvědčila, že jsou případné zbytky aktivačního činidla 

opravdu odstraněny. Biosorbent jsem následně promyla a oddělila od destilované vody 

pomocí umělohmotného síta a dala jsem biosorbent sušit na hodinovém skle v sušárně při 

teplotě 80 ± 1 °C do konstantní hmotnosti, aby byla zaručena přesnost navážky 

biosorbentu. Takto vysušený biosorbent jsem po celou dobu uchovávala v exsikátoru.  

6.1.2 Troudnatec pásovaný 

Sběr jsem provedla začátkem června 2013. Biosorbent jsem nejdříve zbavila 

mechanicky případných nečistot a pak umyla pod tekoucí vodou a následně destilovanou 

vodou. Poté jsem si z něj připravila menší kusy a sušila 24 h při laboratorní teplotě 

a následně jej dosušila v elektrické troubě při teplotě 50 až 60 °C. Takto jsem zabránila 

případnému plesnivění.  

Pomocí drtiče typu Raptor 624, model HT 6523 (Werco, Česká republika) jsem 

biosorbent mechanicky upravila a pak jsem ho sítováním přes analytická síta společnosti 

Retch (Německo) upravila ještě zrnitostně na zrnitostní frakci 0,5 - 1 mm a < 0,5 mm.  

Po zrnitostní úpravě jsem biosorbent opět sušila na hodinových sklech při teplotě 

105 ± 1 °C do konstantní hmotnosti v sušárně ECOCELL standard (fa BMT, a.s. – MM 

Group, Česká republika). Stejný postup jsem použila při jeho tepelné úpravě před 

chemickou aktivací, abych zaručila přesnou navážku biosorbentu pro studium adsorpční 

kinetiky.  

Chemická modifikace povrchu biosorbentu napomáhá zpřístupnit funkčním 

skupinám, které jsou přítomny na povrchu troudnatce pásovaného a tak usnadnit vazbu 
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kovu na biosorbent. Aktivaci jsem provedla kyselinou chlorovodíkovou (HCl) o molární 

koncentraci 1,0 mol/l.  Tato koncentrace byla zvolena na základě předchozích studií dle 

Kolářové 31 a Roubíčkové 51.  

K chemické aktivaci jsem podobně jako u pomerančové kůry použila 30 g 

biosorbentu na jeden litr aktivačního činidla. K navážení potřebného množství jsem 

používala analytické váhy typu TB – 215 D (Denver Instrument, Německo). Takto 

navážený biosorbent jsem s aktivačním činidlem kvantitativně převedla do plastové 

vzorkovnice a aktivovala po dobu 30 min na třepačce typu GFL 3031 (Helago – CZ, s.r.o., 

Česká republika) při konstantních otáčkách, 150 ot./min. Doba aktivace byla zvolena na 

základě předchozích studií dle Kolářové 31, Kačinské 25 a Bendové 7. Po uplynutí aktivační 

doby (30 min) jsem vzorek opakovaně promyla destilovanou vodou a nechala ho v ní 24 h 

louhovat, aby se odstranily veškeré zbytky aktivačního činidla. Po uplynutí 24 h jsem 

kontrolovala hodnotu pH destilované vody. Biosorbent jsem následně promyla a oddělila 

od destilované vody pomocí umělohmotného síta s velikostí ok 1 mm a dala jsem 

biosorbent sušit na hodinovém skle v sušárně při teplotě 105 ± 1 °C do konstantní 

hmotnosti, aby byla zaručena přesnost navážky biosorbentu. Takto vysušený biosorbent 

jsem po celou dobu uchovávala v exsikátoru.  

6.2 Metodika modelování adsorpční kinetiky 

Pomocí studia adsorpční kinetiky lze zjistit, za jak dlouho (doba kontaktu) na sebe 

biosorbent naváže studovaný kov. Nejdříve jsem si připravila modelový roztok síranu 

diamonno-železnatého heptahydrát o vstupní koncentraci 200 mg/l. Zpravidla je pro 

studium schopnosti biosorbentů odstraňovat rozpuštěné kovy z vodného prostředí dle 

metodiky používané na IEI VŠB TU-O používaná vstupní koncentrace 100 mg/l. 

Vzhledem k tomu, že došlo k 100% odstranění veškerého množství železa již na počátku 

biosorpčního procesu, byla vstupní koncentrace železa zvýšená na 200 mg/l, aby byla 

zaručena objektivita měření zbytkové koncentrace kovu v roztoku. Modelový roztok jsem 

si připravila tak, že jsem v kádince s 5,0 ml destilované vody okyselené 2,0 ml 

koncentrované kyseliny sírové rozpustila 1,404 4 g síranu diamonno-železnatého. Roztok 

jsem kvantitativně převedla do odměrné baňky o objemu 1 000 ml a doplnila destilovanou 

vodou po rysku.  
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Zrnitostně, tepelně a chemicky upravené vzorky biosorbentů jsem pomocí 

analytických vah typu TB – 215D (Denver Instrument, Německo) navážila přesně 

1,000 0 g do označených plastových vzorkovnic a ke každému vzorku jsem nalila 50 ml 

vstupního modelového roztoku. Výsledná koncentrace biosorbentu tedy byla 20 g/l 

Takto připravené vzorky jsem umístila do již zmíněné třepačky (150 ot./min) a po 

době kontaktu 10, 20, 30, 40, 50, 60 a 180 min jsem je postupně odebírala a filtrovala, přes 

filtrační papír o hustotě 84 g/m2. Zbytková koncentrace železa ve filtrátu byla vždy měřena 

vždy v tentýž den.  

Pro výpočet adsorpční kapacity q jsem použila Rovnici 1 (viz kapitola 3.2 Rovnováha 

procesu biosorpce):  

𝑞 =
V. (𝑐𝑖 − 𝑐𝑓)

S
     Rovnice 1 

Legenda: 

q adsorpce kovu (mg/g), 

V objem roztoku (l), 

ci počáteční koncentrace kovu v roztoku (mg/l), 

cf výstupní koncentrace roztoku (mg/l), 

S hmotnost biosorbentu (g). 

Pro výpočet procentuální účinnosti biosorpce jsem použila Rovnici 2 (viz kapitola 3.2 

Rovnováha procesu biosorpce): 

[%] =  
𝑐𝑖− 𝑐𝑓

𝑐𝑖
. 100     Rovnice 2 

Legenda: 

q adsorpční rovnovážná kapacita (mg/g), 

ci počáteční koncentrace kovu v roztoku v rovnováze (mg/l), 

cf výstupní koncentrace roztoku kovu (mg/l). 

6.3 Metodika studia vlivu hodnoty pH na proces biosorpce 

Hodnota pH patří mezi nejvýznamnější parametr, který může mít významný vliv na 

průběh biosorpce. Pro zkoumání biosorpčních možností kovu jsem si zvolila hodnoty pH 

4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 a 9,0; rychlost míchání 150 ot./min. a teplotu 25 °C. Hodnoty pH 
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jsem udržovala pomocí pufrů o dané hodnotě pH. Tyto podmínky jsem aplikovala na 

vzorky, které měly nejlepší biosorpční schopnost v rámci studia kinetiky. V případě 

troudnatce pásovaného byla použita aktivace HCl o molární koncentraci 1 mol/l po dobu 

20 min, velikosti zrn 0,5 - 1 mm. A u pomerančové kůry to byly vzorky biosorbentu 

aktivované NaOH o molární koncentraci 1,0 mol/l po dobu 60 min, velikosti zrn < 0,5 mm.  

Mechanicky, tepelně a chemicky upravené vzorky jsem navážila po 1,000 0 g do 

vzorkovnic a přidala 50,0 ml modelového roztoku. Vzorkovnice jsem umístila do třepačky, 

kde byly míchány rychlostí 150 ot./min po dobu 60 min a 20 min. Po uplynutí této doby 

jsem vzorky zfiltrovala a v co nejkratším čase jsem změřila zbytkovou koncentraci železa 

ve filtrátu, jak je uvedeno v kapitole 6.5 Metodika analýzy železa.  

6.4 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Při modelování adsorpčních izoterem jsem vycházela ze studia adsorpční kinetiky 

a optimální hodnoty pH pro proces odstranění železa z vodného roztoku pomocí 

studovaných biosorbentů. Pro modelování adsorpčních izoterem jsem použila troudnatce 

pásovaného aktivovaný HCl o molární koncentraci 1 mol/l a zrnitosti 0,5 - 1 mm, 

a pomerančovou kůru aktivovanou NaOH o molární koncentraci 1,0 mol/l o zrnitosti <0,5 

mm. Podmínky pro odstranění železa pH = 6,0; expoziční doba 60 min, rychlost míchaní 

150 ot./min. a teplota 25 ± 1°C.  

Pro studium adsorpčních izoterem jsem připravila řadu modelových roztoků železa o 

vstupních koncentracích 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1 000 mg/l. 

Modelové roztoky byly připraveny ze zásobního roztoku síranu diamonno-železnatého 

o koncentraci 1 000 mg/l. Z této koncentrace jsem postupně připravila požadované 

koncentrace. Jako rozpouštědlo pro přípravu zásobního roztoku jsem použila pufr 

o hodnotě pH = 6,0.  

Do připravených plastových vzorkovnic jsem navážila 1,000 ± 0,007 g biosorbentu 

a příslušnou navážku jsem si zapsala. Ke každé navážce jsem přidala 50 ml modelového 

roztoku o příslušné koncentraci. Takto nachystané vzorkovnice jsem umístila na třepačku 

a po uplynutí 60 min jsem vzorky ihned zfiltrovala a změřila zbytkovou koncentraci železa 

ve filtrátu, viz kapitola 6.5 Metodika analýzy železa.  
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Adsorpční data, která jsem získala, jsem použila pro Langmuirův a Freundlichův 

model v linearizovaném a nelinearizovaném tvaru. Pro výpočet Langmuirova modelu jsem 

použila Rovnici 3 a Rovnici 4 (viz kapitola 3.2 Rovnováha procesu biosorpce).  

Pro výpočet separačního faktoru RL jsem použila Rovnici 7:  

𝑅𝐿 =  
1

1 + 𝑏𝑐𝑖
         Rovnice 7 

Pro Freundlichův model v linearizované a nelinearizované formě jsem použila 

Rovnici 5 a Rovnici 6 (viz kapitola 3.2 Rovnováha procesu biosorpce).  

6.5 Metodika analýzy Fe 

K 50,0 ml filtrátu v Erlenmeyerové baňce o objemu 150 ml jsem přidala 5,0 ml 

roztoku peroxodisíranu draselného a 1,0 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové. 

Vzorek jsem zahřívala po dobu 40 min tak, aby objem neklesl pod 20,0 ml. Po ochlazení 

na laboratorní teplotu jsem vzorek kvantitativně přelila do odměrné baňky o objemu 50,0 

ml a přidala 2,0 ml hydroxylaminhydrochloridu a co nejmenší množství indikátoru 

bromfenolové modři a roztok octanu amonného do změny barvy indikátoru. Poté jsem 

ještě přidala 5,0 ml roztoku octanu amonného. Směs jsem promíchala a přidala 4,0 ml 

vybarvovacího činidla. Takto zpracovaný vzorek jsem doplnila po rysku destilovanou 

vodou. Absorbanci jsem začala měřit po 15 min v kyvetách s optickou dráhou 2 cm při 

vlnové délce 510 nm na přístroji DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) dle 

normy ČSN ISO 6332 (757433) Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda  

s 1,10-fenantrolinem. 11 

6.6 Metodika hodnocení výsledků 

Všechny realizované experimenty byly prováděny celkem třikrát a to vždy v tentýž 

den. Všechna uvedená data v závěrečné práci proto představují střední hodnotu ze tří 

nezávislých měření. Procentuální chyba výsledků byla do ± 3 %. Statistická analýza byla 

provedena pomocí Microsoft Excel 2013. Korekce na možnou sorpci Fe na vnitřním 

povrchu nádoby byly realizovány za shodných podmínek, tedy koncentrace, teplota, 

hodnota pH, rychlost míchání a doba biosorpce. Slepé vzorky byly provozovány za 

stejných experimentálních podmínek, ale v nepřítomnosti adsorbentu. 
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Různé teoretické modely a matematické procedury byly aplikovány na 

experimentální data a to s cílem nalézt model, který dostatečně předpovídá kinetická data 

a izotermy. 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. 
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7 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole jsem graficky a slovně vyhodnotila výsledky mé experimentální 

části diplomové práce.  

7.1 Výsledky modelování adsorpční kinetiky 

Na obrázku č. 6 vidíme závislost adsorpce železa na čase pro chemicky 

modifikovaný troudnatec pásovaný. Maximální adsorpční kapacity bylo dosaženo ve 

20 min biosorpce.  

 

Obrázek 6: Závislost adsorpce železa na době expozice pro chemicky modifikovaný 
troudnatec pásovaný 

Podmínky: aktivační činidlo NaOH a HCl o molární koncentraci 1,0 mol/l; velikost částic <0,5 mm a 0,5 - 1 mm; 

doba aktivace 30 min; rychlost míchání 150 ot/min; bez úpravy pH; teplota 25 ± 1 °C. 

Z průběhu adsorpčních křivek lze vidět, že chemicky modifikovaný troudnatec 

pásovaný HCl o koncentraci 1 mol/l o velikosti částic < 0,5 mm a 0,5 - 1 mm měl z počátku 

stejně prudký vzrůst, ovšem v 10 min stoupal pouze vzorek o velikosti 0,5 - 1 mm a dosáhl 

svého maxima ve 20 min, kdy byla zaznamenána nejvyšší adsorpční kapacita q20 = 4,60 mg/g. 

Shodně pro všechny vzorky biosorbentu docházelo po 20 min k poklesu biosorpční účinnosti 

a po 60 min se ustavila rovnováha.  

Závěr: Lze konstatovat, že nejvhodnější je pro další experimenty používat troudnatec 

pásovaný, který je chemicky modifikovaný HCl o molární koncentraci 1,0 mol/l s velikostí 
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částic 0,5 - 1 mm, kdy došlo k odstranění 47 % železa po 20 min. Adsorpční rovnováhy bylo 

dosaženo po 60 min, která byla proto používána pro modelaci adsorpční rovnováhy.  

Na obrázku č. 7 je uvedena závislost adsorpce železa na čase pro chemicky 

modifikovanou pomerančovou kůru. Maximální adsorpční kapacity bylo dosaženo v 60 min 

biosorpce.  

 

Obrázek 7: Závislost adsorpce železa na době expozice pro chemicky modifikovanou 
pomerančovou kůru 

Podmínky: aktivační činidlo NaOH a HCl o molární koncentraci 1,0 mol/l; velikost částic <0,5 mm a 0,5 – 1 mm; 

doba aktivace 30 min; rychlost míchání 150 ot/min; bez úpravy pH; teplota 25 ± 1 °C. 

Průběh adsorpčních křivek pro pomerančovou kůru chemicky modifikovanou NaOH 

obou zrnitostních tříd je do 10 min sorpce téměř stejná. Ovšem poté začne adsorpční 

kapacita více stoupat u vzorku o velikosti částic < 0,5 mm. Adsorpční kapacita dosahuje 

svého maxima v 60 min, kdy je její hodnota q = 6,10 mg/g při velikosti částic < 0,5 mm.  

Závěr: Při porovnání maximálních adsorpčních kapacit pro jednotlivé zrnitosti lze 

konstatovat, že pro další výzkumy bude vhodnější používat pomerančovou kůru aktivovanou 

NaOH o molární koncentraci 1,0 mol/l s velikostí částic <0,5 mm. V 60 min bylo odstraněno 

54 % železa. Adsorpční rovnováhy bylo dosaženo po 60 min a tato doba byla využita pro 

modelování adsorpční rovnováhy.  
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7.2 Vyhodnocení vlivu hodnoty pH na proces biosorpce 

S cílem zajistit lepší podmínky procesu biosorpce, jsem zkoumala vliv pH pro zvýšení 

účinnosti studovaných biosorbentů. Zkoumán byl troudnatec pásovaný aktivovaný HCl 

o molární koncentraci 1,0 mol/l po dobu 30 min, velikosti zrn 0,5 - 1 mm. A v případě 

pomerančové kůry to byly vzorky biosorbentu aktivované NaOH o molární koncentraci 

1,0 mol/l po dobu 30 min, velikosti zrn < 0,5 mm. Pro zajištění konstantní hodnoty pH po dobu 

experimentu jsem použila pro pří přípravu modelových roztoků pufry o dané hodnotě pH.  

Na obrázku č. 8 je graficky znázorněna procentuální účinnost odstranění železa při 

různé hodnotě pH. Lze vidět, že hodnota pH prudce vzrostla pro oba biosorbenty na 

pH = 6,0; poté měla sestupnou tendenci a od pH = 8,0 začala procentuální úspěšnost opět 

stoupat. V tomto případě stoupání se nejspíš nebude jednat o biosorpci, ale dochází zde 

k vysrážení železa zpět do roztoku ve formě hydroxidu. Nejvyšší procentuální úspěšnosti 

bylo tedy dosaženo pro oba sorbenty při hodnotě pH = 6,0. V případě troudnatce 

pásovaného došlo k 86% odstranění železa a u pomerančové kůry k 79%.   

 

Obrázek 8: Vliv hodnoty pH na proces biosorpce pomocí chemicky modifikovaných 
biosorbentů 

Podmínky: aktivační činidlo NaOH a HCl o molární koncentraci 1,0 mol/l; velikost částic <0,5 mm a 0,5 - 1 mm; 

doba aktivace 30 min; rychlost míchání 150 ot/min; teplota 25 ±1 ºC. 

Závěr: Maximální adsorpční kapacity bylo dosaženo při pH = 6,0 a tato hodnota byla použita 

pro další studium biosorpce.  
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7.3 Vyhodnocení modelování adsorpčních izoterem 

K modelaci adsorpčních izoterem jsem použila Langmuirův a Freundlichův model. 

Počáteční koncentrace byly 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1 000 mg/l 

a ostatní parametry byly zvoleny na základě výše uvedených experimentů.  

7.3.1 Pomerančová kůra 

Na obrázku č. 9 je vyjádření lineární závislosti cf/q na cf pomocí Langmuirova 

modelu. Na základě tohoto modelu jsem vypočítala maximální adsorpční kapacitu qmax. 

Z lineární závislosti jsem zjistila konstanty, které byly potřebné pro výpočet nelineární 

Langmuirovy závislosti q na cf.  

 

Obrázek 9: Lineární Langmuirova izoterma biosorpce železa pomocí chemicky 
modifikované pomerančové kůry 

Podmínky: aktivační činidlo NaOH o molární koncentraci 1,0 mol/l; doba aktivace 30 min; rychlost míchání 

150 ot/min; teplota 25 ± 1 °C; expoziční čas 60 min; pH = 6,0. 

Na obrázku č. 10 lze vidět, že křivka pro experimentální hodnoty je dost podobná 

křivce s teoretickými hodnotami. Ovšem některé hodnoty experimentální křivky jsou 

o něco vyšší nebo stejné jako teoretické a při vstupní koncentraci vyšší než 700 mg/l mají 

křivky totožný průběh. 
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Obrázek 10: Nelineární Langmuirova izoterma biosorpce železa pomocí chemicky 
modifikované pomerančové kůry 

Podmínky: aktivační činidlo NaOH o molární koncentraci 1 mol/l; doba aktivace 30 min; rychlost míchání 

150 ot/min; teplota 25 ±1 ºC; expoziční čas 60 min; pH = 6,0. 

Pro další popis adsorpční rovnováhy jsem použila Freundlichův model. Na 

obrázku č. 11 je zobrazena lineární závislost ln q na ln cf. Korelační koeficient je zde 0,907, 

který neodpovídá podmínce pro vhodnost použití. Dále jsem vypočetla hodnotu maximální 

adsorpční kapacity qmax, která vyšla 9,27 mg/g a odlišuje se od experimentální hodnoty, která 

vyšla 8,49 mg/g.  
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Obrázek 11: Lineární Freundlichova izoterma biosorpce železa pomocí modifikované 
pomerančové kůry 

Podmínky: aktivační činidlo NaOH o molární koncentraci 1,0 mol/l; doba aktivace 30 min; rychlost míchání 

150 ot/min; teplota 25 ±1 ºC; expoziční čas 60 min; pH = 6,0. 

Na obrázku č. 12 je zobrazena experimentální a teoretická křivka, které mají 

zpočátku podobný průběh, poté se experimentální liší od teoretické vyššími hodnotami 

a poté naopak nižšími.  

 

Obrázek 12: Nelineární Freundlichova izoterma biosorpce železa pomocí chemicky 
modifikované pomerančové kůry 

Podmínky: aktivační činidlo NaOH o molární koncentraci 1,0 mol/l; doba aktivace 30 min; rychlost míchání 

150 ot/min; teplota 25 ±1 ºC; expoziční čas 60 min; pH = 6,0. 
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Hodnoty použité k vytvoření izotermických modelů jsem uvedla v tabulce č. 3.  

Tabulka 3: Korelační koeficienty a konstanty izotermických modelů adsorpce železa 
pomocí chemicky modifikované pomerančové kůry 

 
Langmuir lineární 

 
Freundlich lineární 

q60 

mg/g 

qmax 

mg/g 
R2 

RL 

pro ci = 1 000 mg/l 

KL 

l/mg 
KF n R2 

8,34 8,28 0,998 0,007 0,149 3,627 7,474 0,907 

Dle Langmuirova modelu jsem spočítala maximální adsorpční kapacitu 

qmax = 8,34 mg/g. Tato teoretická hodnota vyšla téměř stejně jako experimentální 

q60 = 8,28 mg/g. Hodnota separačního faktoru RL pro vstupní koncentraci 1 000 mg/l splňuje 

podmínku 0 < RL < 1, ale je téměř nulová, z čehož můžeme předpokládat, že adsorpce po 

koncentraci 1 000 mg/l nebude vhodná.  

Závěr: Vzhledem k tomu, že korelační koeficient u Langmuirova modelu (R2 = 0,998) 

byl vyšší než u Freundlichova (R2 = 0,907), je Langmuirova izoterma pro popis biosorpce 

chemicky modifikované pomerančové kůry vhodnější. Vypočítaná hodnota RL = 0,007 

značí, že biosorpce nebude mít příznivý průběh a z Langmuirovy konstanty, u které je 

žádoucí, aby byla co nejvyšší, vyplývá, že modifikovaná pomerančová kůra není vhodná 

pro odstranění železa z vodného roztoku.  

7.3.2 Troudnatec pásovaný 

Na obrázku č. 13 je vyjádření lineární závislosti cf/q na cf pomocí Langmuirova 

modelu. Na základě tohoto modelu jsem vypočítala maximální adsorpční kapacitu qmax. 

Z lineární závislosti jsem zjistila konstanty, které byly potřebné pro výpočet nelineární 

Langmuirovy závislosti q na cf. 
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Obrázek 13: Lineární Langmuirova izoterma biosorpce železa pomocí chemicky 
modifikovaného troudnatce pásovaného 

Podmínky: aktivační činidlo HCl o molární koncentraci 1,0 mol/l; doba aktivace 30 min; rychlost míchání 150 

ot/min; teplota 25 ± 1 °C; expoziční čas 60 min; pH = 6,0. 

Na obrázku č. 14 lze vidět, že křivka pro experimentální hodnoty je dost podobná 

křivce s teoretickými hodnotami. Ovšem některé hodnoty experimentální křivky jsou ze 

začátku vyšší než teoretické a poté o něco nižší 

 

Obrázek 14: Nelineární Langmuirova izoterma biosorpce železa pomocí chemicky 
modifikovaného troudnatce pásovaného 

Podmínky: aktivační činidlo HCl o molární koncentraci 1,0 mol/l; doba aktivace 30 min; rychlost míchání 

150 ot/min; teplota 25 ±1 ºC; expoziční čas 60 min; pH = 6,0. 
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Pro další popis adsorpční rovnováhy jsem použila Freundlichův model. Na 

obrázku č. 15 je zobrazena lineární závislost ln q na ln cf. Korelační koeficient je zde 

0,881, který však neodpovídá podmínce pro vhodnost použití. Dále jsem vypočetla 

hodnotu maximální adsorpční kapacity qmax, která vyšla 9,27 mg/g a odlišuje se od 

experimentální hodnoty, která vyšla 8,22 mg/g.  

 

Obrázek 15: Lineární Freundlichova izoterma biosorpce železa pomocí chemicky 
modifikovaného troudnatce pásovaného 

Podmínky: aktivační činidlo HCl o molární koncentraci 1,0 mol/l; doba aktivace 30 min; rychlost míchání 

150 ot/min; teplota 25 ± 1 °C; expoziční čas 60 min; pH = 6,0. 

Na obrázku č. 16 je zobrazena experimentální a teoretická křivka, které mají 

zpočátku podobný průběh, poté se experimentální liší od teoretické nižšími hodnotami. 
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Obrázek 16: Nelineární Freundlichova izoterma biosorpce železa pomocí chemicky 
modifikovaného troudnatce pásovaného 

Podmínky: aktivační činidlo HCl o molární koncentraci 1 mol/l; doba aktivace 30 min; rychlost míchání 150 

ot/min; teplota 25 ±1 ºC; expoziční čas 60 min; pH = 6,0. 

Hodnoty maximální adsorpční kapacity qmax a další konstanty izotermických modelů 

včetně jednotlivých korelačních koeficientů R2 jsou uvedeny v  tabulce č. 4.  

Tabulka 4: Korelační koeficienty a konstanty izotermických modelů adsorpce železa 
pomocí chemicky modifikované pomerančové kůry 

 
Langmuir lineární 

 
Freundlich lineární 

q60 

mg/g 

qmax 

mg/g 
R2 

RL 

pro ci = 1 000 mg/l 

KL 

l/mg 
KF n R2 

7,87 8,28 0,999 0,007 0,149 3,627 7,474 0,881 

Dle Langmuirova modelu jsem spočítala maximální adsorpční kapacitu 

qmax = 7,87 mg/g. Tato teoretická hodnota vyšla nižší než experimentální q60 = 8,28 mg/g. 

Hodnota separačního faktoru RL pro vstupní koncentraci 1 000 mg/l splňuje podmínku 

0 < RL < 1, ale je téměř nulová, z čehož můžeme předpokládat, že adsorpce po koncentraci 

1 000 mg/l nebude vhodná.  

Závěr: Vzhledem k tomu, že korelační koeficient u Langmuirova modelu (R2 = 0,999) 

byl vyšší než u Freundlichova (R2 = 0,881), je Langmuirova izoterma pro popis biosorpce 

chemicky modifikované pomerančové kůry vhodnější. Vypočítaná hodnota RL = 0,007 

značí, že biosorpce nebude mít příznivý průběh a z Langmuirovy konstanty, u které je 
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žádoucí, aby byla co nejvyšší, vyplývá, že modifikovaný troudnatec pásovaný není vhodný 

pro odstranění železa z vodného roztoku.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaká je možnost odstranění železa 

z vodného roztoku pomocí zvolených biosorbentů. Dílčími cíli bylo mechanické, tepelné 

a chemické upravení biosorbentů, modelování kinetiky sorpce, zjištění optimální hodnoty 

pH a stanovení rovnováhy železa ve vodném roztoku pomocí Langmuirova 

a Freundlichova modelu.  

Pro modelování kinetiky sorpce jsem použila roztok síranu diamonno-železnatého 

o koncentraci 200 mg/l. Jako biosorbenty jsem si zvolila pomerančovou kůru a troudnatce 

pásovaného o zrnitostní úpravě frakce < 0,5 mm a 0,5 - 1 mm. Tyto biosorbenty jsem 

chemicky modifikovala pomocí kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného o molární 

koncentraci 1,0 mol/l. Expoziční doba, kdy jsem studovala kinetiku biosorpce byla 10, 20, 

30, 40, 50, 60 a 180 min. Za těchto podmínek adsorpční kapacita pomerančové kůry dosáhla 

svého maxima v 60 min, kdy byla její hodnota q60 = 6,10 mg/g při velikosti částic < 0,5 mm. 

V případě troudnatce pásovaného dosáhla adsorpční kapacita svého maxima ve 20 min, kdy 

byla zaznamenána nejvyšší adsorpční kapacita q20 = 4,60 mg/g při velikosti částic 0,5 – 1 mm.  

Při studiu optimálního pH na proces biosorpce jsem použila pro udržení dané hodnoty 

pH pufry. Při hodnotě pH = 6,0 v případě pomerančové kůry vyšla maximální procentuální 

úspěšnost odstranění železa 79% a u troudnatce pásovaného 86%.  

 Biosorpční rovnováhu železa jsem studovala pomocí Langmuirova a Freundlichova 

modelu s vstupní koncentrací modelového roztoku 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 

a 1 000 mg/l. Při použití troudnatce pásovaného mi vyšel korelační koeficient Langmuirovy 

izotermy (R2 = 0,999) vyšší než u Freundlichovy adsorpční izotermy (R2 = 0,881). Pomocí 

linearizovaného Langmuirova modelu jsem vypočetla maximální sorpční kapacitu 

qmax = 8,28 mg/g, která se mírně liší od experimentální sorpční kapacity q = 7,87 mg/g. 

Hodnota separačního faktoru vyšla RL = 0,007, z čehož lze usuzovat, že adsorpce bude pro 

koncentraci 1 000 mg/l nevhodná. Hodnota Langmuirovy konstanty vyšla KL = 0,149 l/mg, 

což je hodnota relativně nízká a je žádoucí, aby byla co nejvyšší.  

V případě pomerančové kůry mi vyšel korelační koeficient Langmuirovy izotermy 

(R2 = 0,998) vyšší než u Freundlichovy adsorpční izotermy (R2 = 0,907). Langmuirův model 

lze tedy použít pro popis adsorpčních izoterem. Maximální adsorpční kapacitu 

qmax = 8,28 mg/g, která se nepatrně liší od experimentální sorpční kapacity q = 8,34 mg/g. 
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Hodnota separačního faktoru vyšla RL = 0,007, z čehož lze usuzovat, že adsorpce bude pro 

koncentraci 1 000 mg/l nevhodná. Hodnota Langmuirovy konstanty vyšla KL = 0,149 l/mg, 

což je hodnota relativně nízká a je žádoucí, aby byla co nejvyšší. 
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