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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá schopností nízkonákladového biosorbentu odstranit 

toxický kov z vodného roztoku. Adsorpce zinku, pomocí dřevokazné houby Fomitopsis 

pinicola z vodného roztoku, byla zkoumána pomocí batch (vsádkového) režimu. 

V experimentální části byla studována kinetika biosorpce, přičemž k aktivaci vazebných 

míst se jako aktivační činidlo použil hydroxid sodný (NaOH) a kyselina chlorovodíková 

(HCl) o koncentrací 1,00 mol l-1 a dobou aktivace 30 min. Dále byla studována závislost 

procesu biosorpce na hodnotě pH, teplotě, koncentraci biosorbentu a době expozice. Při 

studiu rovnováhy adsorpce byl k popisu adsorpčních izoterem použit Langmuirův 

a Freundlichův izotermní model. Langmuirův model popisuje získaná data lépe než model 

Freundlichův. Maximální adsorpční účinnost pro odstranění zinku za optimálních 

podmínek byla 91 % (q20 = 4,55 mg g-1). Pro odstranění Zn(II) z vodného roztoku je 

nejlepší použít biosorbent chemicky modifikovaný v 1,00 mol l-1NaOH s dobou aktivace 

30 min, o zrnitostní frakci <0,5 mm, při optimální hodnotě pH = 6,0.  

 

Klíčová slova: zinek, Fomitopsis pinicola, kinetika sorpce, podmínky sorpce, adsorpční 

izoterma, čištění odpadních vod  

  



 

Abstract 

This thesis deals with the potencial of low-cost biosorbent for the removal of toxic 

metals from aqueous matrix. Adsorption of zinc using brown - rot fungi Fomitopsis 

pinicola from aqueous solution was investigated using batch (dosing) mechanism. An 

adsorption kinetics was studied in the experimental part of this work, while two activating 

agent - hydrochloric acid (HCl) and sodium hydroxide (NaOH) were used, both at a 

concentration of 1,00 mol l-1 and activation time for 30 minutes. There was also 

investigated the dependence of biosorption process on pH value, temperature, 

concentration of sorbent and exposure time. In the study of adsorption equilibrium was 

used Langmuir and Freundlich model to describe sorption isotherms. The Langmuier 

model to describe the equilibrium data fits better than the Freundlich mode l in this case. 

The maximize uptake of zinc (q20 = 4,55 mg g-1) was 91 % while optimal conditions were 

used. To remove Zn(II) from aqueous solution is the best to use chemically modified 

biosorbent (1,00 mol l-1 NaOH/30 min), with the grain-size fraction <0,5 mm, with an 

optimal pH value 6,0. 

 

Keywords: zinc, Fomitopsis pinicola, sorption kinetics, the conditions of sorption, 

adsorption isotherm, wastewater treatment 
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1 ÚVOD  

Znečištění vodních ploch rizikovými prvky - toxickými kovy, patří mezi velice vážné 

problémy životního prostředí. Tyto prvky, zahrnující například olovo, měď, zinek, chrom, 

kadmium nebo rtuť jsou ze životního prostředí obtížně odstranitelné, dlouho v něm 

setrvávají a mohou se kumulovat v živých organismech (Khokhar et al., 2015). Ke 

kontaminaci povrchové vody těmito kovy dochází především vypouštěním průmyslové 

odpadní vody, vyluhováním chemických látek ze skládek odpadů, vyplavováním 

minerálních hnojiv a pesticidů či vlivem atmosférické depozice. (Zabochnicka-Światek a 

Krzywonos, 2014) 

Zinek, jako důležitý prvek pro mnoho průmyslových odvětví, se do životního 

prostředí emituje ve stále větším množství. Ačkoliv je zinek součástí geochemického 

pozadí, jeho podíl, který je antropogenně vnášen do ekosystémových složek, hraje 

důležitou roli. Největší podíl na emitaci tohoto prvku do životního prostředí má odpadní 

voda vypouštěná z galvanoven, dále z moříren mosazi, z povrchové úpravy kovů, 

z dřevozpracujících podniků, z výroby baterií, z procesu vulkanizace aj. Zdrojem 

znečištění jsou také pigmenty do barev a keramických glazur, zemědělská hnojiva či místa 

s výskytem kyselé důlní vody. (Abdelwaha et al., 2013; Mishra, 2014) 

Zatíženy jsou především vodní ekosystémy a to vzhledem k vysoké toxicitě zinku pro 

vodní organismy. I stopové množství volných iontů zinku může způsobit úhyn některých 

organismů. Letální koncentrace zinku oscilují kolem 0,1 mg l-1 u lososovitých ryb  

a 1 - 10 mg l-1 u kaprovitých ryb. Norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční 

průměrná hodnota je podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

stanovena na 92 μg l-1. (www.rybarstvi.eu; www.mzp.cz) 

K odstranění sloučenin kovů z vod jsou využívány různé technologie (membránové 

technologie, chemická precipitace aj.), jejichž nevýhodou jsou ale vysoké náklady  

na vstupní suroviny a provoz. Proto se v současné době do popředí zájmu dostává 

biosorpce, která je považována za potenciálně nízkonákladovou efektivní biotechnologii 

pro odstranění nízkých koncentrací rizikových kovů z odpadní vody. Proces biosorpce je 

založen na interakci mezi charakteristickými skupinami buněčné stěny adsorbentu  

a kovovými ionty v roztoku. Jedná se tedy o schopnost určitých biomateriálů vázat  
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a koncentrovat tyto prvky. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům na vstupní suroviny 

nabízí biosorpce účinnou, technicky a ekonomicky atraktivní alternativu jak odstranit 

toxické kovy z odpadní vody. (Wang a Chen, 2009; Naja a Volesky, 2011; Mishra, 2014) 

Ve světě si v současné době získává stále větší pozornost široká škála biologického 

materiálu, který by mohl představovat vhodný biosorbent pro různé kontaminanty. 

Hlavními kritérii přitom je, aby byl materiál efektivní, levný a dobře dostupný. Pozornost 

se upíná především na bakterie, řasy, houby a různé typy odpadů, např. z potravinářského 

či dřevozpracujícího průmyslu. Studium vhodných biosorbentů k odstranění toxických 

kovů je jedním z nejprogresivněji se vyvíjejících odvětví v oblasti ochrany životního 

prostředí a přírodních zdrojů. Nízká cena biosorbentu, vysoká účinnos t, minimalizace 

chemických kalů, regenerace biosorbentu či možnost využití daného kovu jsou hlavní 

výhody této technologie. Nyní přichází výzva pro výzkumníky - vybrat z obrovského 

množství dostupné a levné biomasy ten nejúčinnější biosorbent. (Wang a Chen, 2009; Park 

et al., 2010; Abbas et al., 2014; Mishra, 2014) 

V předložené práci bude jako potenciální nízkonákladový sorbent zhodnocen 

troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola). Tato dřevokazná houba, která by měla mít 

velký potenciál pro adsorpci znečišťujících látek, bude použita na odstranění Zn(II) 

z modelového roztoku. V teoretické části práce je zhodnocen současný stav dané 

problematiky a podstata procesu biosorpce. Cílem experimentální části je najít nejlepší 

podmínky ovlivňující biosorpci, jako je počáteční hodnota pH roztoku, teplota, množství 

sorbentu, velikost částic, doba kontaktu a vyhodnotit kinetiku adsorpce a rovnováhu 

adsorpce. Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit, zda je troudnatec pásovaný 

(Fomitopsis pinicola) vhodným biosorbentem pro odstranění zinku z vodné matrice, a najít 

nejlepší podmínky procesu adsorpce.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Světová industrializace má i přes značný technický pokrok významný dopad na 

vodní ekosystémy. Mnoho činností, jako těžba nerostných surovin, pokovování materiálů, 

používání pesticidů, chemický průmysl, likvidace kalů aj., jsou původci rizikových prvků, 

které přímo či nepřímo vstupují spolu s odpadní vodou do životního prostředí. Toxické 

kovy, charakterizovány hustotu větší než 5 g cm-3, jsou v prostředí perzistentní a mají 

schopnost vstupovat do potravních řetězců a kumulovat se v tělech živých organismů.  

Mezi tyto prvky se řadí Cd, Cr, As, Hg, Pb, Cu, Zn a Ni. (Fu et al., 2011; Rezić, 2013; 

Chen et al., 2015) 

Konvenční metody sanace kovových iontů z vodných roztoků zahrnují 

např.: iontovou výměnu, srážení, cementaci, elektroextrakci, membránové technologie, 

ultrafiltraci či chemickou koagulaci a flokulaci. Nicméně, většina těchto technologií je 

poměrně ekonomicky nákladná, největší nevýhodou je vstupní cena a náklady na údržbu. 

Dalším problémem je velká spotřeba vstupních chemikálií a vytváření sekundárních 

chemických kalů (Mishra, 2014). Oproti nim se metoda adsorpce jeví jako výrazně levná a 

ekologická technologie, při níž je účinnost procesu závislá na typu adsorbentu a jeho 

předběžné chemické úpravě, která zvýší jeho účinnost. 

Adsorpce je v současné době chápána jako účelný a hospodárný způsob, jak odstranit 

toxické kovy z odpadní vody. Proces adsorpce nabízí také flexibilitu při návrhu a provozu 

zařízení a čistírna odpadní vody tak v mnoha případech produkuje velmi kvalitně 

vyčištěnou odtokovou vodu.  V případě, že je adsorpce reverzibilní, je zde také možnost 

adsorbenty vhodným desorpčním procesem regenerovat a ušetřit tak další náklady za 

provoz zařízení. (Fu et al., 2011) 

 Široce používaným adsorbentem je v současné době aktivní uhlí, jehož užitečnost 

vychází především z jeho velké povrchové plochy. Problémem, spojeným s jeho použitím 

jako vodního filtru pro čištění odpadní vody, je jeho ekonomická nákladnost. Právě tato 

skutečnost omezuje jeho použití ve velkém průmyslovém měřítku (Lo et al., 2012). 

Hledání levnějších a dostupnějších sorbentů k odstranění iontů toxických kovů se proto 

stává cílem mnoha vědeckých institucí. Hlavní oblast zájmu se v současné době soustředí 

na zemědělské odpady, průmyslové vedlejší produkty a odpady a přírodní látky, které by 
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mohly být použity jako vhodné adsorbenty k dokonalejšímu vyčištění odpadní vody od 

nežádoucích složek (Fu et al., 2011). 

Mezi hlavní výhody biosorpce patří vysoká účinnost a především ekonomická 

výhodnost. Předpona „bio“ odkazuje na účast biologické entity, což jsou živé organismy, 

odumřelé buňky a tkáně, buněčné složky. Tato živá či mrtvá biomasa má schopnost rychle 

vázat a koncentrovat anorganické nebo organické sloučeniny a to i z velmi zředěných 

vodných roztoků. (Kotrba, 2011) 

Apiratikul a Pavasant (2008) rozdělili typické biosorbenty do tří kategorií: 

a) neživá biomasa zahrnující kůru, lignin, krabí skořápky aj.,  

b) biomasa řas, 

c) mikrobiální biomasa zahrnující bakterie, plísně, kvasinky aj.  

V současné době jsou studovány různé formy rostlinného materiálu, jako jsou 

např. piliny, borové šišky, jehličí (K im et al., 2015), citrusové slupky - od pomerančů po 

pomelo (Chao et al., 2014), kávové slupky (Oliveira et al., 2008), arašídové skořápky 

(Witek-Kroviak et al., 2011), čajové listy (Shah et al., 2012) apod. Všechny tyto různorodé 

materiály mohou být z hlediska odstranění toxických kovů z vodné matrice vhodnými 

kandidáty. 

V odborné literatuře lze nalézt několik desítek studií, zabývajících se adsorpcí 

některých kovů s využitím hub. Buněčné stěny hub se skládají především z polysacharidů, 

proteinů a lipidů s mnoha charakteristickými skupinami, které mají schopnost vázat kovy 

(Subbaiah et al., 2011). V souvislosti s biosorpcí byly studovány houby jako Polypores 

versicolor, náležící stejně jako Fomitopsis pinicola  do čeledi chorošovité (Subbaiah et 

al., 2011), dále houba působící bílou hnilobu dřeva Phanerochaete chrysosporium a také 

Pleurotus ostreatus, známá pod českým názvem jako hlíva ústřičná (Baldrian, 2003). 

Doposud bylo v odborné literatuře publikováno minimum studií o využití konkrétního 

druhu Fomitopsis pinicola jako vhodného adsorbentu. Tímto druhem adsorbentu se 

v současné době zabývá Institut environmentálního inženýrství, působící na Vysoké škole 

báňské - Technické univerzitě v Ostravě (Nezvalová et al., 2011; Pertile, 2014; Surovka, 

2014).  
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Studovanému kovu Zn(II) a jeho odstranění z vodných roztoků různými biosorbenty, 

je věnován v odborné literatuře zájem vyšší. Bylo zveřejněno již několik studií, jejímž 

cílem je najít pro tento rizikový prvek co nejúčinnější adsorbent.  

Vijayaraghavan et al. (2011) studoval adsorpční potenciál krabích skořápek pro 

odstranění zinku z vodné matrice. Vycházel přitom ze skutečnosti, že tento materiál je 

v odpadech ze zpracování mořských plodů nejvíce zastoupen a nemá žádné druhotné 

využití. Bylo zjištěno, že odstranění kovových iontů je přímo závislé na hodnotě pH, 

přičemž optimální sorpce se vyskytovala při hodnotě pH 6,0. Proces biosorpce zinku byl 

přitom dokončen za 90 min. 

Odpad, vznikající při výrobě kakaa (slupky z kakaových bobů) ve své studii zkoumal 

Njoku (2014). Biosorbent nebyl nijak aktivován, pouze vysušen a upraven na zrnitostní 

třídu s velikostí částic 0,125 až 0,250 mm. Termodynamické parametry ukázaly, že 

biosorpce Zn(II) na kakaový adsorbent byla spontánním a endotermním procesem. Při 

30 °C byla biosorpce zinku nejrychlejší a maximální adsorpční kapacita dosáhla hodnoty 

14,07 mg g-1. 

Yang et al. (2010) zkoumal potenciál sušeného aktivovaného kalu z čistírny odpadní 

vody. Bylo zjištěno, že adsorpční kapacita monovrstvy sušeného aktivovaného kalu pro 

Zn(II) činí 17,86 mg g-1 při hodnotě pH 5,0 a optimální teplotě 25 °C. Dominantním 

mechanismem biosorpce zinku přitom byla vazba mezi zinečnatými ionty a amidovými 

skupinami. 

Potenciál odpadů z řepky olejky (Brassica napus), vstupní suroviny ve výrobě 

bionafty, hodnotil Paduraru et al. (2015). Před provedením batch experimentu byl 

adsorbent vysušen a upraven na zrnitostní frakci <0,5 mm. Adsorbent vykazoval 

maximální účinnost odstranění Zn(II) při hodnotě pH 4,5 - 5,0. Účinnost odstranění zinku 

z roztoku o počáteční koncentraci 72 mg l-1 se pohybovala od 39 % do 89 %, v závislosti 

na zvyšování dávky adsorbentu od 2 do 30 g l-1. Tyto odpady z lisování řepkového semene  

tak také naznačují možnost budoucího využití při čištění odpadní vody.  

Při hledání nových nízkonákladových biosorbentů pro odstranění Zn(II) z vodné 

matrice je zkoumána také kůra stromů, přičemž výběr jednotlivých druhů 

pravděpodobně koreluje s geografickou oblastí, v níž je studie prováděna. Několik 

studií (King et al., 2008; Arshad et al., 2008) se zabývá stálezeleným stromem Azadirachta 



Kateřina Šigutová: Možnost aplikace troudnatce pásovaného jako možného biosorbentu 

k odstranění zinku z vodné matrice 

2015  6 

indica, jehož kůra obsahuje nimbin. Výsledky obou studií prokázaly, že tato kůra, jejíž 

adsorpční účinnost dosáhla až 33,43 mg g-1 zinečnatých iontů na dřevní biomasu, má dobré 

předpoklady pro možné využití v průmyslu. Oproti tomu výsledky studie, provedené na 

borovici lesní (Pinus sylvestris), vykazovaly o něco menší účinnost. Maximální účinnost 

adsorbentu byla 26,39 mg g-1 (Ocun et al., 2009). 

V Číně byl proveden experiment (Hu et al., 2014), kde byl pro odstranění Zn(II) 

z vodného roztoku použit tzv. spent mushroom substrate - substrát s vysokým obsahem 

organických látek, který zůstane po vypěstování hub - v případě této studie hlívy ústřičné  

(Pleurotus ostreatus). Čína patří mezi největší světové producenty této houby, jejíž roční 

produkce přesahuje 2,5 milionu tun, proto se využití tohoto materiálu jeví jako předmětné.  

Prokázalo se, že bez jakékoliv chemické aktivace byl tento materiál velice účinný. 

Maximální adsorpční kapacita zinečnatých iontů na substrát dosáhla více než 50 mg g-1 při 

počáteční koncentraci 150 mg l-1 Zn(II). Takových výsledků bylo dosaženo při hodnotě pH 

6,0 - 7,0, která se jevila jako nejvhodnější. 

Zdaleka ne všechny adsorbenty se ale vždy jeví jako velmi účinné. V porovnání s výše 

uvedenými studiemi neprojevily jako adsorbenty příliš velkou účinnost např. ananasová 

slupka, kůra melounu, piliny blahovičníku (Eucalyptus), listí kukuřice seté (Zea mays) aj. 

Horší adsorpční účinnost zde byla způsobena jejich nevhodnými charakteristickými skupinami 

a nesprávnou volbou aktivačního činidla. Při biosorpčním procesu záleží nejen na výběru 

vhodného adsorbentu, ale na mnoha dalších faktorech, z nichž nejdůležitějšími jsou hodnota 

pH, teplota, koncentrace sorbentu, zrnitostní frakce, přítomnost jiných iontů, zvyšování 

koncentrace kovu aj. (Kaduková, 2003; Paduraru et al., 2015) 
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3 BIOSORPCE 

S narůstajícím množstvím znečišťujících látek a s tím související změnou kvality 

životního prostředí, je potřeba vyvíjet nové, dostupné a efektivní metody k jejich odstranění. 

Potenciálně vhodné alternativy k fyzikálně-chemickým metodám mohou představovat 

biotechnologické metody, které dokáží využít přirozené vlastnosti rostlinné biomasy 

a některých organismů adsorbovat a akumulovat znečišťující látky - např. toxické kovy. 

Právě schopnost biomasy vázat toxické kovy je klíčová k využití efektivních a cenově 

dostupných technologií pro čištění odpadní vody např. z těžby, z povrchové úpravy kovů aj. 

(Park et al., 2010; Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014) 

Celá oblast studované problematiky zahrnuje několik základních pojmů: sorpce, 

adsorpce, absorpce, biosorpce a bioakumulace. Pravděpodobně nejnadřazenějším z nich je 

obecný termín sorpce. Široce lze sorpci formulovat jako proces, při kterém dochází 

k vázání jedné látky na povrch či vstřebávání dovnitř látky druhé. Na této úrovni se lze 

setkat se dvěma pojmy - adsorpce (zachycení) a absorpce (vstřebávání). Adsorpce probíhá 

pouze na povrchu látky, nebo na rozhraní dvou fází (např. kapalina - pevná látka), zatímco 

při absorpci pronikají molekuly nebo atomy jedné látky přímo dovnitř látky druhé. 

V případě, že je k sorpci využíván biologický materiál, hovoří se o biosorpci 

a bioakumulaci. Obě tyto metody se opět liší svým sorpčním mechanismem.  

Biosorpce je proces, při kterém se znečišťující látky vážou na povrch buněčné stěny 

neživé biomasy. Jedná se o metabolicky pasivní proces. Oproti tomu bioakumulace je 

metabolicky aktivní proces, tudíž je při ní využíváno živé biomasy. Podobně jako je tomu 

u adsorpce a absorpce, i zde jeden ze zásadních rozdílů spočívá v místě navázání 

znečišťujících látek. Při biosorpci se znečišťující látky váží především na povrch buněčné 

stěny, při bioakumulaci jsou transportovány přímo do mikrobiálních buněk. (Volesky, 

2003; Chojnacka et al., 2010; Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014) 

Porovná - li se proces biosorpce a bioakumulace, je bioakumulace jako metoda pro 

odstraňování toxických kovů složitější a také vyžaduje vyšší finanční náklady než 

biosorpce. Porovnání obou procesů je zpracováno v Tabulce 1. Tím, že bioakumulace 

využívá metabolismu živé biomasy, se zvyšují náklady na její údržbu. Pro udržování 

biomasy je také vyžadována vnější metabolická energie potřebná pro růst. Kromě vyššího 

vstupu živin a energie může vyšší koncentrace toxických kovů narušit svým toxickým 
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účinkem celý proces, takže je nutné vždy před samotnou bioakumulací provést stanovení 

minimální koncentrace toxických kovů, která inhibuje růst mikroorganismů. Velká 

nevýhoda bioakumulace je také to, že po ukončení procesu už biomasa většinou nemůže 

být znovu využita. V případě biosorpce může být biosorbent ještě zregenerován a opětovně 

i několikrát použit. (Volesky, 2003; Vijayaraghavan a Yun, 2008; Zabochnicka-Świątek  

a Krzywonos, 2014) 

Tabulka 1: Porovnání biosorpce a bioakumulace (Vijayaraghavan & Yun, 2008) 

Ukazatel Biosorpce Bioakumulace 

Finanční náklady 
nízké (může se využít např. 
odpadní biomasa aj.) 

obvykle vysoká (udržení živých 
buněk) 

Hodnota pH 

hodnota pH ovlivňuje sorpční 
kapacitu, ale proces může probíhat 
za velkého rozpětí 

změna hodnoty pH může 
negativně ovlivnit živé buňky 

Teplota 
neovlivňuje proces, někdy se 
s nárůstem teploty zvýší adsorpce 

vážně ovlivňuje proces 

Selektivita 
horší, ale může se zlepšit např. 
modifikací adsorbentu 

lepší než u biosorpce 

Stupeň sorpce vysoký nízký 

Univerzálnost 
vazbová místa mohou sorbovat 
různé ionty 

omezená vysokými koncentracemi 
kovů a solí 

Regenerace  ano, i několikrát omezená 

Možnost desorpce ano ne 

Biosorpce je tedy účinným fyzikálně-chemickým procesem připomínajícím 

konvenční adsorpci či iontovou výměnu. Rozdíl spočívá v povaze sorbentu (v tomto 

případě neživé biomasy) a je tak metabolicky pasivním procesem. Některé druhy této 

neživé biomasy mají schopnost vázat a soustředit vybrané ionty nebo jiné molekuly  

z vodných roztoků. Proces biosorpce vychází především z afinity mezi biosorbentem  

a sorbátem. Biosorbentem (sorbentem, adsorbentem) je pevná fáze (biomasa). Sorbát 

(adsorbát) je látka rozpuštěná ve vodném roztoku - v případě této studie Zn(II). Proces 

biosorpce pokračuje do té doby, než je mezi pevně vázaným adsorbátem a jeho množstvím 

zbývajícím ve vodném roztoku ustavena rovnováha. Mechanismus biosorpce kovů je 
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složitým procesem a závisí na množství faktorů - např. hodnota pH, vstupní koncentrace 

kovových iontů, koncentrace biosorbentu, doba expozice aj. - které budou blíže popsány 

v kapitole 3.3 Faktory ovlivňující proces sorpce. (Volesky, 2007; Chojnacka et al., 2010; 

Abbas et al., 2014) 

Biosorpce se stala fenoménem pasivního odstraňování znečišťujících látek pomocí 

neživé biomasy. Je to velmi vhodná technologie pro odstranění některých kovů z odpadní 

vody a oproti konvenčním metodám má mnoho prokazatelných výhod. Mezi největší 

výhody biosorpce patří (Volesky, 2007; Orandi a Lewis, 2013; Abbas et al., 2014): 

 využití přirozených biomateriálů, často druhotných surovin, 

 nízké kapitálové investice, nízké provozní náklady, 

 vysoká účinnost, 

 neživá biomasa nepotřebuje dodávat energii ani živiny, 

 možnost regenerace a desorpce, 

 minimalizace produkovaného nebezpečného odpadu, 

 rychlá kinetika => schopnost rychle vyčistit velké množství znečištěné vody, 

 provoz v širokém rozmezí fyzikálně-chemických podmínek (různá hodnota pH, 

teplota a přítomnost jiných iontů). 

Mechanismus biosorpce je založen mimo jiné na výměně iontů. Jedná se  

o konkurenci protonů (H+ iontů) s ionty kovů při obsazování povrchových vazebných míst. 

Z tohoto důvodu jsou biosorbenty látkami, které na svém povrchu obsahují skupiny schopné 

iontové výměny - nejčastěji hydroxylové skupiny (-OH) nebo karboxylové skupiny (-COOH). 

Hlavní charakteristické skupiny, které se uplatňují při biosorpci jsou uvedeny v Tabulce 2. 

Často negativně nabitý povrch buněk umožňuje pasivní vázání kationtů. Ionty kovů, které jsou 

přítomné v roztoku a jsou kladně nabité, se adsorbují na negativně nabitém povrchu buňky 

biosorbentu. Pro biosorpci kovových iontů z roztoku je proto nesmírně důležitým parametrem 

hodnota pH. Ta má vliv nejen na rozpustnost kovových iontů ve vodném roztoku, ale 

ovlivňuje také aktivitu charakteristických skupin biosorbentu a kokurenci mezi ionty při 

obsazování vazebných míst. (Chojnacka et al., 2010; Abbas et al., 2014; Loučka, 2014; 

Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014) 
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Tabulka 2: Hlavní charakteristické skupiny uplatňující se při biosorpci (Volesky, 2007; Loučka, 2014) 

Charakteristická 

skupina 
Vzorec skupiny Skupina látek Výskyt v biomolekulách 

hydroxylová - OH alkoholy, fenoly 
polysacharidy, 
aminokyseliny 

karboxylová - COOH karboxylové kyseliny 
aminokyseliny, uronová 

kyselina 

thiolová - SH thioly aminokyseliny 

aminová - NH2 aminy aminokyseliny 

zbytek kyseliny 

fosforečné 
- O-P(OH)2O fosforečnany fosfolipidy 

Samotnou reakci výměny při biosorpci kovů z vodného roztoku vystihuje následující 

obecná Rovnice 1 (Loučka, 2014): 

R–OH + Me+ ↔ R–OMe + H+ (1) 

Povrchové místo biomasy je zde reprezentováno hydroxylovou skupinou -OH a kov 

je zde reprezentován obecně jako Me. Z uvedené Rovnice 1 je zřejmé, že na povrchové 

místo biomasy se může navázat kov (kation kovu s více náboji může nahradit vodík ve 

více skupinách). Tato reakce je rovnovážná, a jak bylo zmíněno výše, závisí na hodnotě 

pH. Při nižší hodnotě pH se bude zvyšovat koncentrace iontu H+ a kovy se budou na 

biomasu sorbovat v menším množství. (Volesky, 2007; Loučka, 2014) 

Přírodní biomasa, využívaná jako biosorbent při procesu biosorpce, zahrnuje 

nejčastěji bakterie (gram-negativní, gram-pozitivní, sinice), houby (plísně, dřevokazné 

houby, kvasinky), řasy (mikro-řasy, makro-řasy), průmyslové odpady (odpadní kaly, 

zbytky z potravinářského průmyslu), zemědělské odpady (odpady z ovoce a zeleniny, 

pšeničné otruby), rostlinné zbytky (piliny, plevele, kůra stromů) aj. (Abbas et al., 2014). 

Potenciál houbové biomasy pro odstranění toxických kovů ze znečištěné vody je 

obecně uznáván. V této souvislosti bylo provedeno již několik studií. Účinnost biosorpce 

se liší druh od druhu a závisí také na vlastnostech sorbovaného materiálu a podmínkách, 

které celý proces ovlivňují. Z tohoto důvodu jsou další výzkumy nezbytností a jejich cílem 

je najít ten nejvhodnější biosorbent z této skupiny. (Viraraghavan a Srinivasan, 2011; Naja 

a Volesky, 2011) 
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Buněčná stěna houby (Obrázek 1) se skládá z polysacharidů, lipidů, bílkovin, fosfátů a 

anorganických látek, přičemž polysacharidy obvykle převažují. Chitin tvoří dvě vrstvy 

buněčné stěny a buněčná membrána houby se skládá převážně z fosfolipidů. Za negativní 

náboj v buněčné stěně houby jsou zodpovědné pravděpodobně fosfátové a karboxylové 

skupiny, kladný náboj vytváří aminové skupiny. (Naja a Volesky, 2011; Mishra, 2014) 

 
Obrázek 1: Struktura buněčné stěny hub (Volesky, 2007) 

3.1 Sorpční mechanismy 

K tomu, aby mohl být proces biosorpce optimalizován, je nezbytné proniknout do 

problematiky biosorpčních mechanismů, které umožňují odstranění kovových iontů. 

Vzhledem ke složité struktuře některých biologických materiálů existuje mnoho různých 

sorpčních mechanismů. Jestliže jsou chemické či fyziologické reakce vyskytující se 

v průběhu biosorpce známy, lze kontrolovat parametry procesu tak, aby bylo dosaženo co 

nejlepších výsledků. K biosorpci dochází prostřednictvím fyzikálně-chemických 

mechanismů jako je fyzikální adsorpce, iontová výměna, precipitace, komplexace či 

chemisorpce. Obrázek 2 znázorňuje sorpční mechanismy podle závislosti na metabolismu 

biomasy. (Volesky, 2003; Park et al., 2010; Abbas et al., 2014) 
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Obrázek 2: Mechanismy biosorpce dle závislosti na metabolismu biomasy (Park et al., 2010) 

Chemisorpce je specifická reakce, jejíž podstatou je elektronová vazba. Při chemisorpci 

se uplatňují nejen fyzikální, ale i chemické síly a mezi adsorbentem a adsorbátem vznikají 

chemické vazby. Díky tomu, že se na povrchu tuhé fáze může vytvořit pouze jedna vrstva 

adsorbátu, je adsorpční kapacita při této reakci většinou malá. Chemisorpce je nevratná 

(ireverzibilní) reakce. (Volesky, 2003; Pertile a Čáblík, 2006; Pitter, 2009) 

Fyzikální adsorpce oproti chemisorpci není specifická a její podstatou jsou van der 

Waalsovy mezimolekulární síly. Při fyzikální adsorpci se na povrchu tuhé fáze může 

vytvořit více vrstev adsorbátu, a proto může být v závislosti na struktuře a objemu pórů na 

povrchu biosorbentu, dosaženo mnohem vyšší adsorpční kapacity než u chemisorpce. 

(Volesky, 2003; Pitter, 2009) 

Iontová výměna je reverzibilní (vratná) reakce výměny iontů z adsorbentu za 

rozpuštěné ionty v roztoku. Mobilní ionty v roztoku se vymění za jiné ionty stejného 

náboje vyskytujících se na pevné fázi, která obsahuje příslušné charakteristické skupiny. 

Proces iontové výměny je výrazně ovlivňován hodnotou pH. (Naja a Volesky, 2011; 

Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014) 

Precipitace kovů vzniká tehdy, když rozpustnost sorbátu dosáhne svého limitu 

a kovy se vysráží ve formě málo rozpustných sloučenin na povrchu nebo uvnitř sorbentu. 

Z tohoto důvodu je precipitace na Obrázku 2 zařazena mezi mechanismus, který zároveň 

může i nemusí být závislý na metabolismu. Mikroprecipitace by mohla přispět k celkové 

účinnosti odstranění kovu z vodné matrice tím, že se kov shromáždí na pevnou fázi a je tak 



Kateřina Šigutová: Možnost aplikace troudnatce pásovaného jako možného biosorbentu 

k odstranění zinku z vodné matrice 

2015  13 

imobilizován a oddělen od samotného roztoku. Tato metoda je ale problematická, neboť obsah 

rozpuštěných kovů nesmí překročit limit stanovený legislativou. V důsledku toho by kov nebyl 

odstraňován z roztoku biosorpcí, ale právě precipitací. (Naja a Volesky, 2011) 

Komplexace je proces, při kterém jsou ionty toxických kovů vázány na 

charakteristické skupiny přítomné v buněčných membránách. Komplexace je definována 

jako tvorba určité látky, která se vytvoří sloučením dvou či více jiných látek. Pokud je  

jedna z těchto látek kovem, výsledná jednotka se nazývá kovový komplex, přičemž atom 

kovu zaujímá ústřední postavení v daném komplexu. (Volesky, 2003; Zabochnicka-

Świątek a Krzywonos, 2014) 

3.2 Kinetika sorpce 

Kinetika sorpce určuje rychlost celého procesu sorpce. Popisuje příjem rozpuštěné 

látky, jenž řídí dobu zdržení adsorbátu na rozhraní pevné fáze a roztoku. V praxi se při 

studiu kinetiky sorpce využívá různých počátečních koncentrací sorbátu, rozdílných 

zrnitostí sorbentu, různých hodnot pH a teplot, aby se následně vyhodnotily nejlepší 

podmínky sorpce. Modelový sorpční experiment je znázorněn na Obrázku 3. 

(Vijayaraghavan et al., 2010; Abbas et al., 2014) 

 

Obrázek 3: Sorpční experiment (Vijayaraghavan a Yun, 2008) 
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Biosorpce je vícestupňový proces, který se skládá z několika po sobě následujících 

kroků (Abbas et al., 2014): 

 přenos kontaminantu do roztoku (modelový roztok), 

 transport kontaminantu na povrch biosorbentu (vnější difúzí), 

 přenos kontaminantu z povrchu na vnitřní aktivní vazebná místa (pouze 

u absorpce), 

 interakce kontaminantu s aktivními vazebnými místy. 

K popisu kinetiky adsorpce se využívá několik modelů. Nejpoužívanějšími jsou 

pravděpodobně kinetický model pseudo-prvního řádu, kinetický model pseudo-druhého řádu, 

Webberův a Morrisův difuzní model a Elovichův kinetický model (Abbas et al., 2014). 

3.3 Faktory ovlivňující proces sorpce 

Na účinnost procesu biosorpce může mít větší či menší vliv mnoho různých faktorů. 

Některé z nich jsou spojeny s vlastnostmi biomasy a kontaminantu, jiné jsou spojeny 

s podmínkami prostředí. Pro průmyslové použití biosorpčních technologií je znalost těchto 

parametrů velice důležitá, neboť ovlivňuje celkovou adsorpční schopnost daného 

biosorbentu. Proto by prvním krokem při prováděných výzkumech mělo být vždy studium 

individuálních nebo společných účinků těchto faktorů na samotný proces biosorpce. 

(Volesky, 2003; Vijayaraghavan a Yun, 2008; Park et al., 2010) 

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují proces biosorpce se řadí:  

 hodnota pH, 

 teplota, 

 koncentrace sorbentu, 

 zrnitostní frakce biosorbentu a jeho předúprava, 

 rychlost otáček, 

 přítomnost jiných iontů,  

 počáteční koncentrace kovu. 

Hodnota pH je pravděpodobně nejdůležitějším parametrem. Právě z toho důvodu, že 

je biosorpce založena na výměně iontů je silně ovlivňována tímto parametrem. Biomasa, 

která může být považována za přírodní iontově-výměnný materiál, obsahuje slabě kyselé i 

bazické skupiny. Hodnota pH potom ovlivňuje jak charakter vazebných míst (aktivitu 
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jednotlivých charakteristických skupin), tak i rozpustnost kovu. Bylo prokázáno (Subbaiah et 

al., 2011; Zhang et al., 2011; Hu et al., 2014), že biosorpce kovů jako Cu, Cd či Zn je často 

snížená při nízkých hodnotách pH. Obecně platí, že příjem toxických kovů biosorbentem 

výrazně klesá, snižuje- li se hodnota pH. Při hodnotě pH nižší než 2,0 je pak odstranění 

kovových iontů z vodného roztoku minimální. Optimální hodnota pH pro kationty kovů 

bývá větší než 4,5. Naopak, v případě aniontů kovů je pro biosorpci lepší nižší hodnota pH. 

Účinnost biosorpce kovů z roztoku může vzrůstat či klesat o mnoho procent, už při malé 

změně hodnoty pH. (Volesky, 2003; Yang et al., 2010; Loučka, 2014; Abbas et al., 2014) 

Na Obrázku 4, ze studie o biosorpci Zn(II) na substrát Pleurotus ostreatus (Hu et al., 

2014), je znázorněna závislost biosorpční kapacity qe (mg g-1) na hodnotě pH. Se vzrůstající 

hodnotou pH biosorpční kapacita prudce vzrůstá a kolem hodnoty pH 6,0 se začíná pomalu 

ustavovat. 

 
Obrázek 4: Efekt pH roztoku na biosorpci Zn(II) (Hu et al., 2014) 

Teplota má na proces sorpce poněkud menší vliv než hodnota pH. Experimentální 

určení biosorpční kapacity při vsádkových „batch“ experimentech se obvykle provádí při 

teplotách okolo 20 – 35 °C, které se blíží teplotám okolí. Adsorpční reakce jsou obvykle 

exotermní a rozsah adsorpce se zvyšuje s klesající teplotou. Extrémní situace, např. prudký 

nárust teploty o několik desítek stupňů, již může výrazně ovlivnit účinnost biosorpce, a to až 

o několik desítek procent. Při velmi vysokých, či velmi nízkých teplotách, zase může dojít ke 

změnám ve struktuře a k omezení dostupnosti vazebných míst. Stupeň ovlivnění teplotou 

závisí na charakteru biosorbentu i kontaminantu a studii od studie se může lišit. (Volesky, 

2003; Park et al., 2010; Abbas et al., 2014; Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014) 
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Koncentrace sorbentu v roztoku působí na specifický příjem kovových iontů.  Při 

vysoké koncentraci biomasy je stupeň odstranění kovu z roztoku vysoký. Pokud se ale 

srovná hmotnost navázaného kovu na zvoleném biosorbentu vztáhnutého na miligram jeho 

suché hmotnosti, je adsorpční kapacita poměrně nízká. Vysoká koncentrace biomasy 

omezuje přístup kovových iontů do vazebných míst a také může vést k tvorbě agregátů, 

které narušují rovnováhu této reakce. (Volesky, 2003; Park et al., 2010; Zabochnicka-

Świątek a Krzywonos, 2014) 

Zrnitostní frakce biosorbentu a jeho předúprava hraje také velmi důležitou roli. Ta 

spočívá v základním poznatku, že menší částice mají dohromady větší povrchovou plochu. 

Pokud se tedy sníží zrnitostní frakce biosorbentu, zvýší se jeho sorpční kapacita. Menší 

zrnitostní frakce je velice výhodná pokud jde o vsádkové „batch“ experimenty. N icméně pro 

dynamickou (kolonovou) sorpci se příliš nehodí, z důvodu nízké mechanické pevnosti 

a možného ucpání kolony. (Vijayaraghavan a Yun, 2008; Park et al., 2010) 

Předúprava biosorbentu zahrnuje nejen jeho mechanickou úpravu, ale dle potřeby také 

chemickou úpravu - aktivaci biosorbentu. Ta se provádí především pomocí sloučenin HCl, 

NaOH, kyseliny dusičné (HNO3), kyseliny sírové (H2SO4), acetonu aj. Tato předúprava slouží 

k zpřístupnění některých charakteristických skupin adsorbentu a může biosorpci kovů zlepšit, 

nebo ji naopak inhibovat. Proto je při experimentech vždy nutné provést vyhodnocení 

účinnosti této aktivace. (Volesky, 2003; Vijayaraghavan a Yun, 2008) 

Rychlost otáček je parametrem, který podporuje míru odstranění polutantu 

minimalizací jeho hmotného odporu, zároveň ale může příliš velká rychlost otáček 

poškodit fyzickou strukturu biosorbentu. Volba rychlosti otáček je u doposud 

provedených studií libovolná, většinou se volí v rozmezí od 25 do 200 ot min-1. 

(Park et al., 2010; Subbaiah et al., 2011) 

Přítomnost jiných iontů může ovlivnit dynamiku biosorpce kovů, a to zejména 

v praxi, kdy je odpadní voda kontaminována i různými kovy současně. Přítomnost 

dalších látek může inhibovat biosorpci kovů z důvodu konkurence mezi ionty. 

(Chojnacka et al., 2010; Park et al., 2010) 

Počáteční koncentrace kovu rozpuštěného ve vodném roztoku také ovlivňuje 

adsorpční proces. Na počátku experimentu by měla být známa fakta o maximálním 

nasycení adsorbentu, aby jej bylo možno provádět při nejvyšší možné počáteční 
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koncentraci rozpuštěné látky. Obecně platí, že čím je vyšší vstupní koncentrace látky, tím 

bude její příjem na povrchu adsorbentu vyšší. Vše ale závisí na poměru mezi počáteční 

koncentrací kontaminantu k povrchu adsorbentu, který je ze začátku nízký. Když ale 

začneme zvyšovat koncentraci kontaminantu více, bude adsorpčních míst k dispozici méně 

a biosorpční kapacita bude klesat. (Vijayaraghavan a Yun, 2008) 

3.4 Rovnováha adsorpce 

Během biosorpce je dosaženo rovnováhy mezi kovovými ionty, které jsou 

adsorbovány na povrchu biosorbentu a neadsorbovanými kovovými ionty, které jsou 

přítomny v roztoku. Jelikož je biosorpce rychlý proces, rovnováhy je obvykle dosaženo 

už po několika minutách. Rovnováha adsorpce je velmi důležitá pro stanovení 

adsorpční účinnosti a popisuje se pomocí adsorpčních izoterem. Adsorpční izoterma je 

rovnovážný vztah mezi množstvím adsorbátu na jednotku adsorbentu a rovnovážnou 

koncentrací adsorbátu v roztoku. Stanovuje se při konstantní teplotě, odkud také 

vychází její název – iso- therm. Nejfrekventovaněji využívanými izotermami jsou 

Langmuirova a Freundlichova izoterma. (Chojnacka et al., 2010; Park et al., 2010; 

Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014; www.purewaterlab.com) 

Langmuirova izoterma byla navržena Irvingem Langmuirem v roce 1916. Při 

využití tohoto modelu se předpokládá, že povrch adsorbentu je charakteristický určitými  

místy (tzv. adsorpčními centry), kam se může kontaminant navázat, a že každé z těchto 

míst může adsorbovat pouze jednu molekulu. Předpokládá se, že energie ve všech těchto 

místech je konstantní. Langmuirův model také pracuje s předpokladem, že zde neexistuje 

žádná interakce mezi molekulami adsorbovanými na sousedních místech a že veškerá 

adsorpce nastává prostřednictvím stejného mechanismu. (Volesky, 2003; Zabochnicka-

Świątek a Krzywonos, 2014; Abbas et al., 2014) 

Langmuirova adsorpční izoterma je v lineárním tvaru vyjádřena Rovnicí 2: 

bq
C

qq

C
f

f




maxmax

11
  (2), 

kde je: 

q množství kontaminantu sorbovaného v rovnováze (mg g-1), 

Cf výstupní koncentrace sorbátu v roztoku (mg l-1), 
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qmax  maximální hodnota adsorpce na jednotku hmotnosti sorbentu, 

b konstanta vztahující se k afinitě vazebných míst (l mg-1). (Volesky, 2003) 

Langmuirova adsorpční izoterma v nelineárním tvaru je pak vyjádřena Rovnicí 3, 

přičemž význam parametrů je stejný jako u Rovnice 2 (Volesky, 2003): 

f

f

Cb

Cbq
q





1

max
      (3). 

Příznivý charakter adsorpce může být vyjádřen pomocí bezrozměrného 

rovnovážného parametru RL (Hach, 2007), ve tvaru Rovnice 4: 

i

L
Cb

R



1

1
 (4),  

kde je: 

b konstanta Langmuiera (l mg-1), 

Ci počáteční koncentrace adsorbátu v roztoku (mg l-1). 

Hodnota separačního faktoru RL, který označuje tvar izotermy, může být buď 

nepříznivá (RL > 1), lineární (RL = 1), příznivá (0 < RL < 1), nebo ireverzibilní (RL = 0). 

Příznivá adsorpce nastává tehdy, když jsou hodnoty RL v rozmezí 0 - 1 (Foo a Hameed, 

2010; Abbas et al., 2014). 

Druhá z nejpoužívanějších izoterm je Freundlichova adsorpční izoterma. Ta byla 

poprvé publikována Freundlichem a Küsterem v roce 1907. Největší rozdíl oproti 

Langmuirově adsorpční izotermě spočívá v chápání heterogenity povrchu. Tato izoterma 

předpokládá, že na povrchu biosorbentu se na každém vazebném místě může vytvořit více 

než jedna vrstva. Tyto vazební místa se svou adsorpční energií odlišují. Adsorpční energie 

po dokončení adsorpce na adsorpčních centrech exponenciálně klesá. (Volesky, 2003; 

Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014; Abbas et al., 2014) 

Freundlichova adsorpční izoterma je v lineárním tvaru vyjádřena Rovnicí 5: 

)ln(
1

ln)ln( ff C
n

Kq   (5) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g-1), 

Kf Freundlichova konstanta (mg1-(1/n) l1/n g-1), 
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Cf výstupní koncentrace sorbátu v roztoku (mg l-1), 

n konstanta intenzity adsorpce. 

Freundlichova adsorpční izoterma v nelineárním tvaru je pak vyjádřena Rovnicí 6, 

přičemž význam parametrů je stejný jako u Rovnice 5 (Volesky, 2003): 

n
ff CKq

1

   (6) 

Na Obrázku 5 jsou uvedeny jednotlivé typy adsorpční rovnováhy izotermních 

vztahů. qe zde značí množství kontaminantu sorbovaného v rovnováze (mg g-1) a Ce je 

vstupní koncentrace adsorbátu (Volesky, 2003; Abbas et al., 2014). 

 

Obrázek 5: Druhy adsorpčních izoterm (Abbas et al., 2014) 
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4 CHARAKTERISTIKA STUDOVANÉHO KOVU 

Zinek představuje jeden z prvků, které řadíme do skupiny esenciálních kovů. Ve 

stopových množstvích je součástí všech organismů a má řadu biologických a biochemických 

funkcí. Jeho nedostatek se může projevit řadou zdravotních problémů, naopak ve vyšších 

koncentracích je toxický. Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje 5,0 mg l-1 jako 

maximální přípustnou koncentraci zinku v pitné vodě. (Mohan a Singh, 2002) 

Prahová hranice toxicity pro lidský organismus je 30 mg l-1. Vodní organismy, 

především pak lososovité ryby,  jsou ale na koncentraci zinku ve vodě značně citlivější. 

Toxické jsou pro ně již koncentrace pohybující se v desetinách mg l-1. (Mohan a Singh, 

2002; Pitter, 2009) 

4.1 Výskyt ve vodě 

Zinek je v horninách, půdě a sedimentech zastoupen poměrně běžně, je znám jako 

23. nejhojnější prvek, vyskytující se v zemské kůře. Dominantní rudou je sfalerit (ZnS) 

a smithsonit (ZnCO3). Zvětrávání těchto rud je přirozeným zdrojem zinku v životním prostředí. 

Pozaďová hodnota zinku v půdách je přibližně 80 mg kg-1, u jílovitých půd je pak tato 

pozaďová hodnota ještě vyšší. Oproti tomu za přirozené pozadí zinku v podzemní vodě 

považujeme koncentrace průměrně do 150 μg l-1. Zinek bývá obvykle v prosté povrchové 

a podzemní vodě přítomen v koncentracích pohybujících se mezi 5 - 200 μg l-1. Ve vodě 

povrchové či podzemní se různé formy zinku vyskytují jednak přirozeně - v závislosti na 

přírodním geogenním pozadí, kdy se voda obohacuje kontaktem s okolními horninami a půdou 

a jednak vlivem antropogenních činností. Zinek se ve vodě vyskytuje v oxidačním stupni II, 

dále ve formě různých hydrokomplexů jako je [Zn(OH)]+, [Zn(OH)2(aq)]0, [Zn(OH)3]-, 

[Zn(OH)4]2-, [Zn(CO3)(aq)]0, [Zn(CO3)2]2-, [ZnHCO3]+, dále i jako sulfatokomplex 

[ZnSO4]0, popř. chlorokomplexy a fosfatokomplexy. Kyanokomplexy a amminokomplexy 

se pak zase vyskytují v průmyslové vodě z galvanického pokovování. Také s organickými 

látkami, přítomnými v přírodní vodě, tvoří zinek komplexy. (Horáková, 2003; Pitter, 2009; 

www.lenntech.com) 

Emisní standardy pro vypouštění zinku do vodního prostředí jsou stanoveny 

Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro různá průmyslová 

odvětví (Tabulka č. 3).  
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Tabulka 3: Emisní standardy pro vypouštění zinku do vodního prostředí (www.mzp.cz) 

Průmyslový obor 
Přípustná hodnota 

mg l
-1
 

Těžba a úprava rud 3  

Výroba textilií 3  

Povrchová úprava kovů 2 

Výroba elektrických zařízení 2 

Spalování odpadů 1,5 

Průměrná norma environmentální kvality pro útvary povrchové vody je u zinku 

stanovena na 92 μg l-1. Přípustné koncentrace celkového zinku se mění v závislosti na tvrdosti 

vody. Dle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů je 

přípustná koncentrace celkového zinku pro lososové vody stanovena na 0,03 - 0,5 mg l-1 a pro 

kaprové vody je stanovena koncentrace 0,3 - 2,0 mg l-1. (NV č. 61/2003 Sb.) 

4.2 Úniky do vody z pohledu E-PRTR 

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, známý pod zkratkou E-PRTR 

(vychází z anglického názvu European Pollutant Release and Transfer Register), je 

celoevropský registr, který poskytuje klíčová environmentální data z průmyslových 

zařízení z celkem dvaceti sedmi členských států Evropské unie a také data z Islandu,  

z Lichtenštejnska, Norska, Srbska a ze Švýcarska (www.europa.eu). 

Data o zdrojích úniků zinku a sloučenin (hlášené jako celkový Zn) do vodního 

prostředí za poslední veřejnosti dostupný rok 2012 byla zpracována a jsou uvedeny na 

Obrázku 6. Data o jednotlivých činnostech, které jsou zdrojem úniků zinku do vodního 

prostředí, byla do databáze nahlášena všemi státy, které spadají pod tento celoevropský 

registr. Únikem se v tomto případě rozumí „jakékoli zavedení znečišťujících látek do 

životního prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, 

pravidelné nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování 

nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného čištění 

odpadní vody“, přičemž ohlašovací práh pro úniky zinku do vody činí 100 kg rok-1. 

Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách 

přítomných při úniku. (Maršák, 2007; www.europa.eu) 
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Obrázek 6: Zdroje úniků Zn do vod v rámci registru E -Prtr za rok 2012 (www.europa.eu) 

Nejvíce úniků zinku za rok 2012 bylo do Evropského registru úniků a přenosů 

znečišťujících látek nahlášeno z činností čistíren odpadních vod. Na celkovém množství 

úniku zinku do vody se toto odvětví podílelo celkem 976 526 kg za rok. Naopak nejméně 

se na produkci znečištění podílela činnost související s likvidací odpadů, kromě 

nebezpečných odpadů. Tato činnost přispěla k ročnímu znečištění celkem 42 386 kg zinku. 

Celkově bylo členskými státy Evropské unie a Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem, 

Srbskem a Švýcarskem za rok 2012 nahlášeno 2 074 t zinku a jeho sloučenin jako únik do 

vody. V porovnání jednotlivých států nahlásilo největší množství zinku Polsko, Norsko  

a Německo. Česká republika se umístila se svými 19 zdroji úniků ve střední části žebříčku. 

(www.europa.eu) 

4.3 Techniky odstranění zinku 

Zinek může být z vody odstraněn různými metodami. Uplatňují se techniky jako je 

srážení, iontová výměna, membránové technologie, destilace, písková filtrace nebo 

adsorpce pomocí moderních adsorpčních materiálů nebo cenově nesrovnatelně nižších 

přírodních sorbentů (Strnadová a Matějková, 2006; www.usbr.gov). 

Srážení neboli chemická precipitace je při čištění odpadní vody v průmyslu 

pravděpodobně nejpoužívanější metodou. Podstatou metody je reakce chemické látky s ionty 
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toxických kovů za vzniku nerozpustné sraženiny. Takto vzniklé precipitáty jsou poté odděleny 

z roztoku sedimentací nebo filtrací. Obvykle se kovy sráží ve formě hydroxidů nebo sulfidů. 

Hodnota pH, změna teploty či přítomnost organických a některých anorganických sloučenin 

ale mohou mít na tento proces významný negativní dopad. Při chemické precipitaci je vždy 

zapotřebí vstup chemikálií a vytváří se sekundární kal, se kterým je posléze nutno nakládat. 

(Fu et al., 2011; Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014; Mishra, 2014) 

Iontová výměna spočívá ve výměně iontů mezi roztokem a ionexem. Tyto ionexy 

mohou být přírodní či syntetické. Kontaminanty přítomné ve vodě opět mohou proces 

iontové výměny narušit, je proto nutné dopředu znát její složení. Jako ionexy se využívají 

především syntetické pryskyřice, přírodní zeolity či křemičité materiály.  Nevýhodou je 

vysoká vstupní cena a rovněž vysoké náklady na údržbu. (Fu et al., 2011; Mishra, 2014) 

Mezi membránové technologie, které se využívají k odstranění kovů z odpadních vod, se 

řadí reverzní osmóza, ultrafiltrace, nanofiltrace či elektrodialýza. Tyto technologie využívají 

různých typů membrán, které umožňují selektivní tok molekul a separují tím toxické kovy. 

Nevýhodou této technologie jsou velmi vysoké náklady na provoz, membrána může zanášet a je 

nutné jí obnovovat. (Fu et al., 2011; Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014) 

Potenciálně rizikové prvky mohou být z vody odstraněny také adsorpcí, přičemž 

účinnost procesu závisí na typu adsorbentu a jeho předběžné úpravě. K adsorpci se využívá 

např. aktivní uhlí. Jeho výroba a aplikace je ale nesmírně drahá a časově náročná. Proto je 

nutné hledat nové, nákladově efektivní a jednodušší metody jak toxické kovy z odpadní 

vody odstranit. (Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014) 
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5 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO BIOSORBENTU  

Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) je víceletá dřevokazná houba, která roste 

saprotrofně i paraziticky na kmenech, silných větvích a pařezech listnatých a jehličnatých 

stromů severní polokoule. Je spojována s degradací dřeva, zároveň však hraje důležitou 

úlohu v lesních ekosystémech při biochemickém koloběhu živin (Jellison et al., 1997). 

Dřevo, které je napadeno touto nejedlou houbou, postupně získává hnědé až červené 

zbarvení. Fomitopsis pinicola (Obrázek 7) napadá celulosu a hemicelulosu, přičemž 

nedotčený lignin vytváří charakteristické hnědé kusy (Obrázek 8).  (Antonín, 2006; 

Knezević et al., 2013; www.biolib.cz; www.mykoweb.com) 

 

       Obrázek 7: Fomitopsis pinicola (Mišan, 2004) Obrázek 8: Hnědá hniloba (Hodge, 2007) 

Tato celoročně rostoucí houba řádu Polyporales (chorošotvaré) má červenohnědý 

polokruhovitý klobouk o velikosti 50 - 400 mm, který je pásovaný od přirůstajících vrstev. 

Jeho okraj se zbarvuje podle substrátu, na kterém roste, nejčastěji má bělavou, žlutou až 

oranžovou barvu. Nažloutlá dužnina s mocností 2 - 6 cm je korkovitě dřevnatá a má 

nakysle štiplavou vůni. V Tabulce 4 je troudnatec pásovaný zařazen do příslušné 

taxonomické kategorie. (Antonín, 2006; www.mykoweb.com) 

Tabulka 4: Taxonomické zařazení troudnatce pásovaného (Antonín, 2006) 

Taxonomická kategorie Zařazení 

Říše Fungi (houby) 
Oddělení Basidiomycota (stopkovýtrusé) 

Třída  Agaricomycetes 

Řád Polyporales (chorošotvaré) 

Čeleď Fomitopsidaceae (troudnatcovité) 

Rod Fomitopsis 

Druh Fomitopsis pinicola 
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Ve studii (Kaya et al., 2014), zkoumající fyzikálně-chemické vlastnosti chitinu 

a chitosanu, produkovaného houbou Fomitopsis pinicola bylo zjištěno, že 30,11 % suché 

hmotnosti houby tvoří právě chitin, což je velmi vysoký podíl. Biosorpční mechanismus 

kovových iontů na biomasu hub byl také studován převážně v souvislosti s tímto 

polysacharidem (Kapoor a Viraraghavan, 1995).  

Chitin, složený z molekul N-acetyl-D-glukosaminu s β-1,4 vazbami, je přítomen kromě 

buněčných stěn hub také ve schránkách některých korýšů, dále je součástí krovek hmyzu, 

hnědých řas a kvasinek. Vysoký sorpční potenciál tohoto polysacharidu se připisuje jeho vysoké 

hydrofilnosti, pružné struktuře polymerního řetězce a výskytu velkého množství 

charakteristických skupin (acetamido, primární aminoskupiny, hydroxylové skupiny) s vysokou 

chemickou reaktivitou. (Crini, 2005; Pigatto et al., 2013; www.euchis.org) 

Buněčné stěny hub, jako hlavní oblast ukládání kovu (Volesky, 1990) jsou v případě 

Fomitopsis pinicola tvořeny až z 90 % heteropolysacharidy, dále proteiny, lipidy,  

polyfosfáty a anorganickými ionty. V buněčné stěně hub byly objeveny dvě vrstvy. Tenká 

vnější vrstva, skládající se ze smíšených glykanů, a silná vnitřní vrstva z chitinu nebo 

celulosy. Právě různé polysacharidy, zahrnující chitin, celulosu, glykan apod., společně 

s některými charakteristickými skupinami v buněčných stěnách hub hrají velmi důležitou roli 

ve vázání kovů. Fomitopsis pinicola také produkuje mnoho enzymů, především celulolytické 

enzymy jako je celobiohydrolasa, endoglukanasa (Yoon et al., 2007), vysoce termostabilní 

xylanasa (Shin, 2010) aj. Za určitých podmínek mají enzymy produkované touto houbou 

schopnost rozkládat polyvinyl alkohol (Tsujiyama et al., 2013) a mohly by se využívat 

k jeho biodegradaci ve dřevním odpadu. Bylo prokázáno (Choi et al., 2007), že biologická 

aktivita Fomitopsis pinicola je několikanásobně vyšší, než u ostatních hub.  

Houbové mycelium má drsný a porézní povrch (Bayramoglu et al., 2010), což by 

mělo být považováno za faktor, který zvyšuje celkovou povrchovou plochu sorbentu. 

Vyšší adsorpční kapacity lze dosáhnout fyzikální a chemickou modifikací sorbentu 

(např. úpravou zrnitosti, přidáním chemického činidla), kdy dojde právě k nárustu plochy 

a ke zvýšení počtu vhodných skupin, které budou vázat konkrétní kontaminant. (Binupriya 

et al., 2007; Subbaiah et al., 2011) 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce je zaměřena na  zjištění schopnosti odstranění zinku 

dřevokaznou houbou a nalezení optimálních podmínek sorpce, kdy dojde k nejvyššímu 

odstranění kovu z modelového roztoku. Jsou zde popsány jednotlivé metodiky výzkumu, 

který byl proveden v období měsíců prosinec 2014 - leden 2015 v laboratořích Institutu 

environmentálního inženýrství na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. 

6.1 Metodika přípravy biosorbentu 

Pro odstranění zinku z modelového roztoku byl použit jako sorbent troudnatec 

pásovaný (Fomitopsis pinicola). Sběr tohoto materiálu probíhal od června 2010 v lesích 

Moravskoslezského kraje. Po nasbírání se houba přetřídila, a aby se zbavila hrubých 

nečistot, promývala se tekoucí pitnou a následně destilovanou vodou. Pro snadnější 

pozdější manipulaci se houba upravila na menší kusy o velikosti přibližně 0,5 cm2  

a nechala se volně uschnout při laboratorní teplotě 25 ± 2 ºC. 

K tomu, aby byly zajištěny co nejlepší sorpční vlastnosti materiálu, prošel biosorbent 

několika úpravami: 

Tepelná úprava - před mechanickou úpravou se vzorky sušily do konstantní 

hmotnosti rozložené na hodinových sklech v sušárně ECOCELL při teplotě 75 ± 1 °C. 

Vyšší teplota nebyla zvolena z toho důvodu, aby nedošlo ke spálení biosorbentu.  

Mechanická úprava - v této fázi se biosorbent upravoval na požadované zrnitostní 

třídy: <0,5 mm a 0,5 - 1 mm. Materiál se po menších částech drtil v mobilním drtiči Raptor 

624 - model HT 6523 (Werco, Česká republika) a pro jemnější zrnitosti se používal 

laboratorní mlýn typu IKA A 11 basic (Werke, Germany). Takto předupravený materiál se 

posléze ručně pomocí nerezových analytických sít Retch (Retch, Germany) rozdělil 

sítováním na jednotlivé zrnitostní třídy. Na základě rešerší odborné literatury, byly zvoleny 

zrnitostní frakce a) <0,5 mm; b) 0,5 - 1 mm. 

Chemická aktivace - na základě studované literatury, by měla chemická aktivace 

adsorbentu zajistit zpřístupnění charakteristických skupin na jeho povrchu. Jako aktivační 

činidlo byla zvolena kyselina chlorovodíková (HCl) a hydroxid sodný (NaOH), oba 

s koncentrací 1,00 mol l-1. Na každý gram předupraveného adsorbentu bylo použito vždy 
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20 ml aktivačního roztoku. Požadovaná navážka zrnitostně upraveného biosorbentu 

probíhala na analytických vahách TB-215D (Denver Instrument, Germany). Navážený 

biosorbent byl následně vložen do umělohmotných vzorkovnic, kde byl k biosorbentu 

přidán aktivační roztok. Takto připravené vzorky byly míchané na laboratorní třepačce 

IKA KS 4000i control (IKA, Germany) po dobu 30 min při 150 ot min-1 pro každou 

zrnitostní třídu a pro každé aktivační činidlo. Tato aktivační doba a rychlost otáček se 

v předchozích studiích o adsorpci jiných kovů na jiné nízkonákladové biosorbenty 

(Kolářová, 2012; Bendová, 2013; Kačinská, 2013; Roubíčková, 2013) jevila jako 

nejúčinnější. Po dokončení procesu aktivace se biosorbent oddělil od aktivačního činidla. 

K oddělení se použila umělohmotná sítka s velikosti ok: 0,5 mm a 0,1 mm. Takto oddělené 

vzorky se několikrát promývaly destilovanou vodou, aby se zbavily zbytků aktivačního 

roztoku. Aktivovaný biosorbent se následně sušil při teplotě 75 ± 1 °C do konstantní 

hmotnosti v sušárně ECOCELL standard (BMT Medical technology, Česká republika). 

Připravený biosorbent se poté uložil v sáčcích do exsikátoru, kde se uchovával pro další 

analýzu. Na následujícím obrázku (Obrázek 9) je schématicky znázorněn postup 

mechanické, tepelné a chemické úpravy sorbentu.  

 

Obrázek 9:Schéma přípravy adsorpčního materiálu 
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6.2 Metodika stanovení zinku 

Před provedením experimentů bylo nutné vždy připravit modelový roztok zinku 

s koncentrací 100 mg l-1. Tento modelový roztok se připravil navážením 4,548 6 g dusičnanu 

zinečnatého Zn(NO3)2 do odměrné baňky o objemu 1 000 ml, která byla po rysku doplněna 

destilovanou vodou. Při studiu izoterm byl připraven modelový roztok s koncentrací 

1 000 mg l-1, který se následně ředil na další požadované koncentrace. Veškeré vstupní 

koncentrace zinku v modelovém roztoku byly vždy spektrofotometricky ověřeny.  

Vlastní stanovení koncentrace zinku se provádělo podle metodiky HACH USEPA 

Zincon Method č. 8009. Minimální detekovatelný limit u této metody činí 0,01 mg l-1 Zn. 

Zbytková koncentrace Zn(II) ve filtrátu po biosorpci se měřila pomocí spektrofotometru 

DR 2800 (HACH LANGE, Germany) při vlnové délce 620 nm v kyvetě s optickou dráhou 

2 cm. Samotná metoda je založena na přidání cyklohexanonu, který způsobí selektivní 

uvolňování zinku. Ten poté reaguje s 2-karboxy-2´-hydroxy-5´-sulfoformazyl benzenem 

(zincon) indikátorem za vzniku hnědé barvy, která je úměrná koncentraci zinku v roztoku. 

Metodický postup při spektrofotometrickém stanovení Zn(II) je uveden na Obrázku 10. 

Obrázek 10: Metodický postup při stanovování Zn metodou Zincon Method 8009 
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Na Obrázku 11 je poté fotografie, která znázorňuje zabarvení vzorků po přidání 

práškového činidla ZincoVer 5.  

 

Obrázek 11:Oranžová barva vzorku po přidání práškového činidla ZincoVer 5 

6.3 Metodika studia kinetiky adsorpce 

Pro studium kinetiky adsorpce se používal připravený mechanicky a chemicky 

upravený biosorbent (Fomitopsis pinicola). V této části experimentu byl připraven 

modelový roztok Zn(II) s jednotnou vstupní koncentrací 100 mg l-1, která byla zvolena na 

základě používané metodiky pro biosorpce verifikované na Institutu environmentálního 

inženýrství. Vstupní koncentrace modelového roztoku byla ověřena spektrofotometrickým 

stanovením vždy před vlastním měřením. Dále byla provedena přesná navážka biosorbentu 

do plastových vzorkovnic (HDPE). Navážka biosorbentu byla vždy 1,000 ± 0,002 g a její 

hodnota byla zaznamenávána a později použita pro výpočet hodnoty adsorpční kapacity q 

(mg g-1). Do všech vzorkovnic s biosorbentem bylo přidáno 50,00 ml modelového roztoku 

Zn(II), a to v co nejkratším čase. Takto připravené roztoky se vstupní koncentrací 

adsorbentu 20 g l-1 byly umístěné na orbitální třepačku IKA KS 4000i control (IKA, 

Germany). Na základě odborné literatury a výsledků předchozích výzkumů (Kolářová, 

2012; Bendová, 2013; Kačinská, 2013; Roubíčková, 2013) byl pro modelování kinetiky 

zvolen časový interval 10; 20; 30; 40; 50; 60; 180 a 360 min při rychlosti míchání 150 

ot min-1. Po uplynutí stanovených časových intervalů byly vzorky ihned zfiltrovány přes 

filtrační papír s hustotou 84 g m-2, aby se oddělil sorbent od modelového roztoku. Ve 

filtrátu byla neprodleně stanovena zůstatková koncentrace zinku (Kapitola 6.2. Metodika 

stanovení zinku).  
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Na Obrázku 12 je uveden metodický postup při studiu kinetiky adsorpce. 

 

Obrázek 12:Metodický postup při modelování kinetiky sorpce 

Z hodnot, které byly naměřeny při spektrofotometrické analýze zinku, se následně 

vypočítala adsorpční kapacita q podle následujícího vztahu 7 (Caliskan et al., 2011):  

 

                                                                                                        (7) 

kde je: 

q množství kontaminantu sorbovaného v rovnováze (mg g-1), 

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

Cf konečná koncentrace adsorbátu v roztoku (mg l-1), 

V objem roztoku adsorbátu (l), 

S množství adsorbentu přidaného do roztoku (g). 

K procentuálnímu vyjádření účinnosti adsorpce byla použita rovnice 8: 

                                                                                                 

                                                                                      (8)   

kde je: 

Rp účinnost odstranění (%), 

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

Cf konečná koncentrace adsorbátu v roztoku (mg l-1). 
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6.4 Metodika studia optimálních podmínek adsorpce 

Při studiu optimálních podmínek procesu biosorpce je nutné prozkoumat faktory, 

které ovlivňují celý průběh biosorpce a podle těchto faktorů stanovit vhodné podmínky pro 

optimalizaci procesu. Každý z těchto faktorů, zahrnujících hodnotu pH, koncentraci 

sorbentu a teplotu byl studován samostatně.  Podmínky byly studované pouze na té 

zrnitostní frakci sorbentů, která při modelování kinetiky vykazovala nejvyšší účinnost 

odstranění Zn(II) z modelového roztoku v co nejkratším expozičním čase.  

6.4.1 Studium vlivu hodnoty pH  

Z hlediska důležitosti v procesu sorpce se vliv hodnoty pH řadí na přední místo. Pro 

odstranění Zn(II) z modelového roztoku o vstupní koncentraci 100 mg l-1 byla použita 

hodnota pH v rozmezí 3,0 - 8,0. Požadovaných hodnot pH u jednotlivých modelových 

roztoků bylo dosaženo použitím pufrů (hodnoty pufrů 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0). Hodnoty 

pH byly poté pro správnost přezkoumány měřením pomocí pH metru typu ION 340i 

(WTW, Česká republika). Kontaktní čas (20 min) byl zvolen v souladu s nejkratší 

expoziční dobou a zároveň s nejvyšší účinností odstranění studovaného kovu. Koncentrace 

biosorbentu při studiu hodnoty pH byla vždy 1,000 0 g, rychlost míchání 150 ot min-1. Po 

uplynutí kontaktního času se vzorky přefiltrovaly a ihned byla spektrofotometricky 

stanovena výstupní koncentrace Zn(II) v modelovém roztoku (Kapitola 6.2. Metodika 

stanovení zinku).  

6.4.2 Studium vlivu teploty 

Vliv teploty na proces biosorpce byl studován při 20, 30 a 35 °C. Tato studie byla 

prováděna v inkubatorové třepačce IKA KS 4000i control, jejíž součástí je také tepelné 

čidlo. Modelové roztoky se umístily do třepačky, a až v okamžiku, kdy dosáhly 

požadované teploty, se do nich přidával biosorbent.  Od okamžiku, kdy se přidal biosorbent 

se měřil kontaktní čas, který byl zvolen v souladu s nejkratší expoziční dobou a zároveň 

s nejvyšší účinností odstranění studovaného kovu.  Ostatní podmínky se shodovaly 

s podmínkami při studiu kinetiky adsorpce, která byla popsána výše.  
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6.4.3 Studium vlivu koncentrace biosorbentu 

Pro studium vlivu koncentrace biosorbentu byly zvoleny tři následující hmotnosti: 

1,000; 3,000 a 6,000 g na 50,00 ml modelového roztoku. Kontaktní čas byl opět zvolen 

v souladu s nejkratší expoziční dobou a zároveň s nejvyšší účinností odstranění 

studovaného kovu. Ostatní podmínky se shodovaly s podmínkami při studiu kinetiky 

adsorpce, která byla popsána výše.  

6.4.4 Studium vlivu otáček 

Vliv otáček, na rozdíl od vlivu hodnoty pH, nepatří mezi natolik významné faktory 

procesu biosorpce a proto se tomuto faktoru v dalším studiu nebudu věnovat. Na základě 

studované literatury byla zvolená pro všechny experimenty konstantní rychlost 150 ot min-1. 

6.5 Metodika studia rovnováhy adsorpce 

Aby bylo možné určit maximální adsorpční kapacitu při nejlepších zjištěných 

podmínkách, provádí se studium rovnováhy adsorpce. Nejlepší podmínky byly zjištěny při 

studiu kinetiky adsorpce, dále při studiu ideální hodnoty pH, teploty a koncentrace 

sorbentu. Poté co byly zjištěny, byl ke studiu rovnováhy adsorpce použit čas ze studia 

kinetiky, kdy již nedocházelo k odstraňování kovu, a sorpce byla rovnovážná. Tento čas 

byl použit spolu s dalšími nejlepšími podmínkami ke konstrukci rovnovážných křivek. Pro 

modelování adsorpčních izoterem bylo připraveno deset modelových roztoků s různou 

vstupní koncentrací sorbátu. Vstupní koncentrace zinku v připravených modelových 

roztocích činila 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900 a 1 000 mg l-1. Po uplynutí 

expoziční doby 60 min byly všechny vzorky odebrány z třepačky IKA KS 4000i control, 

byly zfiltrovány a ihned byla spektrofotometricky stanovena výstupní koncentrace Zn(II) 

(Kapitola 6.2. Metodika stanovení zinku).  

Pro popis izoterem byly použity dva modely: Langmuirův model a Freundlichův 

model, oba v linearizované i nelinearizované formě. Pro zjištění hodnot konstant obou 

modelů byla potřebná lineární forma izoterem, pro porovnání teoretických 

a experimentálních dat byla potřebná nelineární forma izoterem. Přehled použitých 

lineárních a nelineárních modelů izoterem je uveden v následující Tabulce 5: 
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Tabulka 5: Přehled použitých rovnic izoterm (Hach, 2007) 

Izoterma Lineární forma Nelineární forma 

Langmuir 

  

Freundlich 

 

 

Dále byl vyjádřen příznivý charakter adsorpce za pomoci bezrozměrného 

separačního faktoru RL (Hach, 2007), ve tvaru rovnice 9: 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    (9)        

kde je: 

RL     separační faktor  

b konstanta Langmuiera (l mg-1), 

Ci počáteční koncentrace adsorbátu v roztoku (mg l-1). 

6.6 Metodika vyhodnocení výsledků 

Veškeré experimenty, byly za účelem co nejvyšší přesnosti, opakovány vždy třikrát 

v daný den měření. Všechna data poté představují střední hodnotu z těchto tří nezávislých 

měření. Procentuální chyba výsledků byla do ± 3 %. Vzhledem k možné adsorpci Zn(II) na 

vnitřním povrchu nádoby byla provedena korekce, realizovaná za podobných podmínek 

(koncentrace, teplota, hodnota pH, otáčky a kontaktní čas). Slepé vzorky byly připraveny  

a analyzovány za stejných podmínek, ale bez přítomnosti kovu. Statistická analýza byla 

provedena pomocí programu Microsoft Excel 2007. Tento program byl také použit ke 

zpracování grafických závislostí a výpočtů u studií kinetických modelů a adsorpčních 

izoterem. Byl stanoven separační faktor (RL), na jehož základě byla vyhodnocena platnost 

modelů. Pokud byla hodnota korelačních koeficientů větší než 0,950; byly korelační 

koeficienty R2 považovány pro popis studovaného parametru za vyhovující.  
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7 VÝSLEDKY 

V následující kapitole jsou popsány výsledky, které byly zjištěny a vypočítány 

během studia adsorpce potenciálního nízkonákladového biosorbentu troudnatce 

pásovaného (Fomitopsis pinicola), použitého pro odstranění Zn(II) z vodné matrice. Jsou 

zde graficky zpracovány a slovně zhodnoceny všechny výsledky provedené v praktické 

části diplomové práce, které zahrnují studium kinetiky adsorpce, studium optimálních 

podmínek adsorpce a modelování adsorpčních izoterm.  

7.1 Vyhodnocení výsledků kinetiky adsorpce 

Výsledky studia vlivu zrnitostních frakcí a aktivací sorbentu Fomitopsis pinicola na 

odstranění zinku v různých časech (10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180 a 360 min) jsou 

znázorněny na Obrázku 13. Na tomto obrázku jsou barevně odlišeny jednotlivé zrnitostní 

frakce sorbentu (<0,5 mm a 0,5 - 1,0 mm), aktivované v 1,00 mol l-1 hydroxidu sodném 

(NaOH) a kyselině chlorovodíkové (HCl) a sorpce bez aktivace (N). Osa x zde znázorňuje 

dobu kontaktu t (min) a osa y značí sorpční kapacitu q (mg g-1). 

 

Obrázek 13:Vliv zrnitostí a aktivace sorbentu na sorpční kapacitu v  různých časech  

(Cs = 20 g l
-1

; Ci = 100 mg l
-1

; rychlost míchání = 150 ot  min
-1

; t  = 25  ± 2 ºC; bez úpravy pH)  

Z Obrázku 13 je patrné, že adsorpční křivky se sorbentem aktivovaným NaOH 

a s neaktivovaným biosorbentem mají podobný tvar, který je charakterizován prudkým 
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vzrůstem sorpční kapacity na počátku procesu. Adsorpční křivky u aktivace  biosorbentu 

HCl, se chovají rozdílně. U těchto křivek nedošlo k tak prudkému nárůstu biosorpce, což je 

pravděpodobně způsobeno obsazením aktivačních míst vodíkových kationtů z aktivace 

kyselinou chlorovodíkovou. Od 60 min pomalu nastává adsorpční rovnováha, která 

nasvědčuje, že na povrchu biosorbentu již nebyl dostatečný počet volných vazebných míst. 

S dalším prodlužováním doby kontaktu došlo už jen k minimálnímu nárustu biosorpční 

kapacity, který je pro tuto studii zanedbatelný. Z tohoto důvodu byl expoziční čas 60 min, 

kdy došlo k ustavení rovnováhy, zvolen jako kontaktní čas pro studium rovnováhy 

biosorpce. Pro zjištění ideálních podmínek adsorpce byl zvolen expoziční čas 20 min.  

Nejlepší adsorpční kapacita (q = 2,850 mg g-1) byla zjištěna při použití biosorbentu 

o zrnitostní frakci <0,5 mm, který byl aktivován hydroxidem sodným (1,00 mol l-1 s dobou 

expozice 30 min), v expozičním čase 20 min. Procentuální účinnost biosorpce v tomto čase 

byla 57 %. Po dosažení tohoto vrcholu začala křivka pomalu klesat, což naznačuje pokles 

biosorpční účinnosti.  

Nejnižší účinnost adsorpce  vykazoval biosorbent, který byl aktivován v kyselině 

chlorovodíkové (HCl) v obou svých zrnitostních frakcích: <0,5 mm a 0,5 - 1 mm. Průběh 

adsorpčních křivek je podobný jako u ostatních aktivací - na počátku adsorpce narůstá, 

celkově probíhá rychle, a rovnováha je ustavena od 60 min. Rozdíl je v tom, že adsorpční 

kapacita je o mnoho procent nižší. Procentuální účinnost adsorpce při aktivaci kyselinou 

chlorovodíkovou dosáhla pouze 9 %. 

Biosorbent bez aktivace  vykazoval vyšší účinnost, než biosorbent aktivovaný 

v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 1,00 mol l-1. Z Obrázku 13 je patrné, že adsorpční 

křivky neaktivovaných biosorbentů mají velmi podobný průběh jako u aktivace NaOH. 

Nárust sorpční kapacity je pozvolnější než u aktivovaných vzorků. Sorpční kapacita q 

dosahuje v případě neaktivovaných biosorbentů svého maxima v 60 min a poté je ustavena 

rovnováha. Maximální sorpční účinnost v 60 min dosahuje u zrnitostní frakce <0,5 mm  

45 %, u zrnitostní frakce 0,5 - 1,0 mm je to 49 %. Z průběhu adsorpčních křivek vyplývá, 

že i neaktivovaný sorbent má vhodné charakteristické skupiny k odstranění zinku 

z roztoku. 

Porovnají- li se jednotlivé zrnitostní frakce a aktivace biosorbentu v závislosti na 

adsorpční kapacitě, lze je od nejlepší po nejhorší seřadit následovně: 
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1. Aktivace 1,00 mol l-1 NaOH (doba aktivace 30 min), zrnitostní frakce <0,5 mm. 

2. Bez aktivace, zrnitostní frakce 0,5 - 1,0 mm. 

3. Bez aktivace, zrnitostní frakce <0,5 mm. 

4. Aktivace 1,00 mol l-1 NaOH (doba aktivace 30 min), zrnitost 0,5 - 1,0 mm. 

5. Aktivace 1,00 mol l-1 HCl (doba aktivace 30 min), zrnitost 0,5 - 1,0 mm. 

6. Aktivace 1,00 mol l-1 HCl (doba aktivace 30 min), zrnitost <0,5 mm. 

 V případě aktivací biosorbentu hydroxidem sodným (NaOH) o koncentraci 

1,00 mol l-1 byla jednoznačně lepší zrnitostní frakcí velikost <0,5 mm, tedy ta menší ze 

dvou zrnitostí. Výsledky porovnání zrnitostních frakcí se shodují s nastudovanou 

literaturou, kde je předpoklad, že nejnižší zrnitostní frakce bude mít největší měrný povrch 

a tedy nejvíce sorpčních míst. V tomto případě je mezi nejvyšší procentuální účinností 

biosorpce mezi zrnitostními frakcemi <0,5 mm a 0,5 - 1 mm rozdíl 21 %. 

 V Tabulce 6 je uvedena nejlepší sorpční kapacita q (mg g-1) a doba kontaktu 

jednotlivých biosorbentů v závislosti na aktivačním činidle a velikosti částic.  

Tabulka 6: Porovnání nejvyšších sorpčních kapacit dosažených při studiu kinetiky adsorpce 

Závěr: Pro další studium adsorpce zinku byl použit biosorbent Fomitopsis pinicola 

se zrnitostní frakcí <0,5 mm, aktivovaný v NaOH s koncentrací 1,00 mol l-1 s dobou 

aktivace 30 min. Jako nejlepší doba expozice se jeví 20 min, kdy byla za daných podmínek 

zjištěna nejvyšší procentuální účinnost odstranění zinku (q20 = 57 %). Rovnováhy adsorpce  

bylo dosaženo po 60 min sorpce, a tento čas byl z tohoto důvodu zvolen pro modelování 

rovnováhy adsorpce. Pro odstranění zinku se nehodí biosorbent aktivovaný v 1,00 mol l-1 

HCl, jehož adsorpční účinnost dosahuje v čase 20 min pouze 5 - 9 % odstranění zinku.  

Aktivační 

činidlo  

(1,0 mol l
-1

) 

Doba aktivace 

(min) 

Velikost 

částic 

(mm) 

Doba 

kontaktu 

(min) 

Sorpční 

kapacita q 

(mg g
-1

) 

Procentuální 

účinnost 

sorpce 

NaOH 30 
<0,5 20 2,85 57  

0,5 - 1,0 60 1,80 36  

HCl 30 
<0,5 10 0,40 8  

0,5 - 1,0 20 0,45 9  

Bez aktivace 30 
<0,5 60 2,55 45  

0,5 - 1,0 60 2,75 49  
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7.2 Vyhodnocení výsledků optimálních podmínek sorpce 

V této části jsou vyhodnoceny nejlepší podmínky, které by měly mít na proces 

adsorpce zásadní vliv. Studovanými podmínkami byly hodnota pH, teplota a koncentrace 

sorbentu. Optimální podmínky byly studovány pro biosorbent, který byl aktivovaný NaOH 

o koncentraci 1,00 mol l-1 (doba aktivace 30 min) o zrnitostní frakci <0,5 mm. Doba 

expozice byla 20 min, rychlost míchání byla 150 ot min-1. Vstupní koncentrace Zn(II) byla 

opět 100 mg l-1. Tyto parametry byly zvoleny na základě vyhodnocení výsledků kinetiky 

adsorpce. 

7.2.1 Hodnota pH 

Pro experimenty provedené v rámci studia hodnoty pH byly na základě studia 

odborné literatury zvoleny hodnoty pH v rozsahu 3,0 - 8,0. Pro dosažení požadované 

hodnoty pH byly použity pufry (hodnoty pufrů 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0). Na Obrázku 14 

je již graficky znázorněna sorpční kapacita q (mg g-1) Fomitopsis pinicola v závislosti na 

hodnotě pH.  

 

Obrázek 14: Vliv hodnoty pH na odstranění zinku použitím aktivovaného biosorbentu  

(Cs = 20 g l
-1

; Ci = 100 mg l
-1

; rychlost míchání = 150 ot min
-1

; t = 25 ± 2 ºC; kontaktní čas = 20 min, < 0,5 mm) 

Na Obrázku 14 lze vidět, že při zvyšování hodnoty pH z 3,0 na 6,0 se sorpční 

kapacita výrazně zvyšovala. V této chvíli byl pozorován procentuální nárust odstranění 

zinku z hodnoty 11 % na 91 %. Při použití hodnoty pH 6,0 dosáhla adsorpce svého 

vrcholu. Při dalším zvyšování hodnoty pH se již účinnost odstranění zinku snižovala, 
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nicméně u hodnoty pH 8,0 byl zaznamenán opět nárust sorpční kapacity. Pravděpodobně 

se nebude jednat o biosorpci, ale bude zde docházet k vysrážení zinku zpět do roztoku 

formou hydroxidů. V následující Tabulce 7 jsou uvedeny všechny naměřené a vypočítané 

hodnoty při studiu optimálních podmínek hodnoty pH. 

Tabulka 7: Sorpční kapacita a účinnost sorpce v závislosti na hodnotě pH 

Hodnota pH q20 (mg g
-1
) 

Procentuální účinnost 

odstranění Zn 

3,0 0,55 11  

4,0 1,20 24  

5,0 2,90 58  

6,0 4,55 91  

7,0 4,25 85  

8,0 4,35 87  

Závěr: Lze konstatovat, že hodnota pH výrazně ovlivnila průběh odstranění zinku  

chemicky modifikovaným troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola) z vodné matrice. 

Nejnižší procentuální účinnost odstranění zinku (11 %) byla zjištěna v kyselém prostředí 

(při hodnotě pH 3,0). Nejvyšší procentuální účinnosti odstranění zinku (91 %) bylo 

dosaženo při hodnotě pH= 6,0. Tato hodnota byla proto zvolená pro studium rovnováhy 

sorpce v dalších experimentech.  

7.2.2 Teplota 

Při studiu vlivu teploty na sorpční proces byly použity teploty 20; 30 a 35 °C. Vliv 

teploty na proces odstraňování zinku z vodného roztoku v kontaktním čase 20 min je 

graficky znázorněn na Obrázku 15. 
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Obrázek 15: Vliv teploty na odstranění zinku použitím aktivovaného biosorbentu  

(Cs = 20g l
-1

; Ci = 100 mg l
-1

; rychlost míchání = 150 ot min
-1

; kontaktní čas = 20 min, <0,5 mm)  

Výsledky studia vlivu teploty na odstranění zinku z vodné matrice ukazují, že 

adsorpční kapacita klesá s narůstající teplotou. Adsorpce dosáhla svého maxima při teplotě 

20 ± 2 °C, kdy se odstranilo 55 % (q20 = 2,750 mg g-1). Při teplotě 30 ± 2 °C již bylo 

odstraněno pouze 30 % (q20 = 1,500 mg g-1). Tento pokles může být způsoben tím, že při 

vyšší teplotě měly zinečnaté ionty tendenci k desorpci, nebo mohlo dojít k narušení 

aktivních vazebných míst.  

Závěr: Jako nejvhodnější teplota pro studium rovnováhy biosorpce v dalších 

experimentech bude zvolena teplota 20 ± 2 °C, kdy došlo k nejvyšší procentuální účinnosti 

biosorpčního procesu. 

7.2.3 Koncentrace biosorbentu 

Při studiu vlivu koncentrace biosorbentu na biosorpční proces byla jako vstupní 

koncentrace biosorbentu Fomitopsis pinicola použita navážka 1,000 0; 3,000 0 a 6,000 0 g 

na 50,00 ml roztoku zinku. Biosorbent o zrnitostní frakci <0,5 mm byl opět aktivován 

NaOH o koncentraci 1,00 mol l-1 po dobu 30 min, doba expozice byla 20 min při 

150 ot min-1. Vliv vstupní koncentrace biosorbentu na odstranění zinku z vodné matrice je 

znázorněn na Obrázku 16. 
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Obrázek 16: Vliv vstupní koncentrace na odstranění zinku použitím aktivovaného biosorbentu  

(Ci = 100 mg l
-1

; rychlost míchání = 150 ot min
-1

; kontaktní čas = 20 min, <0,5 mm) 

Na Obrázku 16 jde vidět, že se vzrůstající koncentrací biosorbentu dochází ke 

snižování sorpční kapacity. Nejvyšší sorpční kapacity (q20 = 2,75 mg g-1) bylo dosaženo při 

použití nejmenší navážky (1,000 0 g biosorbentu). Procentuální účinnost odstranění Zn 

byla u této navážky 55 %. Následné snižování účinnosti biosorpce lze odůvodnit tím, že se 

zvyšující se navážkou mohlo docházet například k tvorbě agregátů, nebo k rušení mezi 

vazebnými místy.  

Závěr: Pro další studium rovnováhy biosorpce bude použita navážka 1,000 0 g, při 

které došlo k nejvyššímu odstranění zinku z vodné matrice.  

Nejlepší výsledky studia optimálních podmínek biosorpce, které byly dále použity 

při studiu a stanovení její rovnováhy jsou shrnuty v Tabulce 8. 

Tabulka 8: Optimální podmínky při použití biosorbentu Fomitopsis pinicola k  odstranění zinku z vodné matrice 

Zrnitost <0,5 mm 

Aktivační činidlo 1,00 mol l
-1 

NaOH (doba aktivace 30 min) 

Vstupní koncentrace Zn(II) 100 mg l
-1

 

Rychlost míchání 150 ot min
-1

 

Expoziční doba 20 min 

Hodnota pH 6,0 

Teplota 20 ± 2 °C 

Koncentrace biosorbentu 1,000 0 g 
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7.3 Vyhodnocení výsledků studia rovnováhy biosorpce 

Pro modelování adsorpčních izoterem, vyjadřujících vztah mezi množstvím 

adsorbátu odstraněného z roztoku při rovnováze na jednotku hmotnosti adsorbentu při 

konstantní teplotě, byly použity modely Langmuirovy a Freundlichovy adsorpční izotermy 

v linearizovaném i nelinearizovaném tvaru. Pro jejich modelování bylo připraveno deset 

modelových roztoků s různou koncentrací sorbátu: 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 

900 a 1000 mg l-1. Ostatní podmínky byly vybrány z nejlepších výsledků předchozích 

experimentů: zrnitostní frakce sorbentu <0,5 mm, aktivace 1,00 mol l-1 NaOH (doba 

aktivace 30 min), navážka sorbentu 1,000 0  g (20 g l-1), teplota 20 ± 2 °C, hodnota pH 6,0; 

rychlost míchání 150 ot min-1 a doba expozice 60 min.  

Na následujícím Obrázku 17 je graficky znázorněna lineární Langmuirova izoterma 

závislosti t Cf/q na Cf. 

 

Obrázek 17: Lineární Langmuirova izoterma odstranění zinku pomocí modifikovaného troudnatce pásovaného   

(Cs = 20 g l
-1

; rychlost míchání = 150 ot min
-1

; kontaktní čas = 60 min, pH = 6,0, t = 20± 2 ºC) 

Na základě lineárního Langmuirova modelu byla vypočítána teoretická maximální 

sorpční kapacita (qmax = 9,33 mg g-1), která je s experimentální hodnotou (qexp = 9,30 mg g-1) 

téměř shodná. Konstanty linearizované formy Langmuirovy adsorpční izotermy se 

využily pro konstrukci nelineární závislosti rovnovážné adsorpční kapacity q na 

rovnovážné koncentraci zinku v roztoku Cf (Obrázek 18). 
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Obrázek 18: Nelineární Langmuirova izoterma sorpce zinku pomocí modifikovaného troudnatce 

pásovaného (Cs = 20 g l
-1

; rychlost míchání = 150 ot min
-1

; kontaktní čas = 60 min, pH = 6,0, t = 20± 2 ºC) 

Nelineární závislost popisuje vztah mezi experimentálními a teoretickými daty 

sorpčních kapacit a také obecný průběh adsorpce. Z Obrázku 18 je zřejmé, že od vstupní 

koncentrace zinku v roztoku Cf = 500 mg l-1 mají obě křivky shodný tvar. V první polovině 

procesu jsou mezi teoretickým a experimentálním modelem drobné rozdíly, které mohou 

být způsobeny vyšší adsorpční schopností Fomitopsis pinicola  v počátečních 

koncentracích.  

Teoretická křivka má příznivější průběh než experimentální křivka. Hodnoty 

teoretických a experimentálních adsorpčních kapacit jsou ale téměř srovnatelné. 

Hodnoty maximální adsorpční kapacity qmax pro teoretický a experimentální model, 

korelační koeficienty R2 a další konstanty izotermního modelu adsorpce zinku na 

chemicky modifikovaný biosorbent jsou uvedeny v Tabulce 9 (Langmuierova izoterma). 

Tabulka 9: Konstanty Langmuirova izotermního modelu adsorpce Zn(II) na Fomitopsis pinicola 

Konstanty Langmuirovy izotermy 

qteor 

(mg g
-1

) 
qexp 

(mg g
-1

) 

b 

(l mg
-1

) 
RL R

2
 

9,33 9,30 0,164 0,057 0,9942 

Vysoký korelační koeficient (R2 = 0,9942) a lineární vyjádření závislosti Cf/q na Cf 

napovídá, že získaná adsorpční data se mohou pomocí Langmuirovy adsorpční izotermy 
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dobře popsat. Langmuirova konstanta b, zde vyšla 0,164 l mg-1, takže lze usoudit, že 

studovaný biosorbent nebude mít k adsorbátu velkou afinitu. Hodnota separačního 

faktoru RL pro vstupní koncentraci zinku 100 mg l-1 zde vyšla 0,057. Tato hodnota splňuje 

podmínku 0 < RL < 1 ale je velmi nízká. Lze tedy předpokládat, že průběh adsorpce zinku 

pomocí chemicky modifikovaného troudnatce pásovaného nebude mít tak příznivý průběh.  

Druhým použitým modelem byl Freundlichův izotermní model. Na Obrázku 19 je 

graficky znázorněna Freundlichova lineární adsorpční izoterma pro odstranění Zn(II) 

pomocí Fomitopsis pinicola. 

 

Obrázek 19: Lineární Freundlichova izoterma sorpce zinku pomocí modifikovaného troudnatce pásovaného  

(Cs = 20 g l
-1

; rychlost míchání = 150 ot min
-1

; kontaktní čas = 60 min, pH = 6,0, t = 20 ± 2 ºC) 

Hodnota korelačního koeficientu R2 je rovna 0,778; čemuž odpovídá i charakter 

bodů, které nejsou proloženy přímkou v jedné rovině. Naopak Langmuirova izoterma 

korelovala mnohem lépe, tudíž bude pro popis odstranění zinku vhodnější.  

Lineární hodnoty z Freundlichova modelu se použily na konstrukci nelineárního 

modelu. Na Obrázku 20 je graficky znázorněna nelineární Freundlichova izoterma.  
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Obrázek 20: Nelineární Freundlichova izoterma sorpce zinku pomocí modifikovaného troudnatce pásovaného   

(Cs = 20 g l
-1

; rychlost míchání = 150 ot min
-1

; kontaktní čas = 60 min, pH = 6 ,0, t = 20 ± 2 ºC) 

Hodnoty maximální adsorpční kapacity qmax pro teoretický a experimentální model a 

 konstanty Kf, n a R2 adsorpce zinku na chemicky modifikovaný biosorbent pro 

Freundlichův izotermní model, jsou uvedeny v Tabulce 10. 

Tabulka 10: Konstanty Freundlichova izotermního modelu adsorpce Zn(II) na Fomitopsis pinicola 

Konstanty Freundlichovy izotermy 

qteor 

(mg g
-1

) 

qexp 

(mg g
-1

) 
Kf 

(mg g
-1

) 
n R

2
 

10,23 9,30 3,607 6,431 0,778 

Ve srovnání s Langmuirovým modelem je hodnota korelačního koeficientu R2 

rovna 0,778. Tato hodnota nesplňuje podmínku pro použití (R2 > 0,95), takže není vhodné 

používat tento typ linearizace.  

Parametry Freundlichovy izotermy určují, zda bude adsorpce příznivá nebo nikoliv. 

Hodnota n je konstantou intenzity adsorpce. Při výpočtech bylo zjištěno, že n = 6,431. 

Jelikož je zde n > 1, znamená to, že intenzita adsorpce je dobrá při vysokých koncentracích, 

ale při nižších koncentracích je mnohem méně příznivá. V rámci Freundlichova modelu byla 

maximální experimentální adsorpční kapacita qexp = 9,30 mg g-1 a maximální teoretická 

adsorpční kapacita qteor = 10,23 mg g-1, což potvrdila také nižší hodnota hodnota 

korelačního koeficientu R2. 
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Závěr: Hodnota korelačního koeficientu u Langmuirovy adsorpční izotermy byla  

R2 = 0,994, hodnota téhož koeficientu u Freundlichovy adsorpční izotermy byla  

R2 = 0,778. Z těchto výsledků vyplývá, že k popisu adsorpčních dat je vhodnější využít 

Langmuirův adsorpční model. Při použití Langmuirovy izotermy byly hodnoty 

experimentálních a teoretických dat v dobré shodě, hodnoty jejich adsorpčních kapacit byly 

téměř srovnatelné. Jelikož Langmuirův model předpokládá, že se molekuly váží na biosorbent 

v jedné vrstvě a jednotlivá adsorpční místa jsou energeticky rovnocenná, bude sorpce zinku 

z roztoku probíhat na jedné vrstvě na relativně homogenním povrchu. Langmuirův model také 

pracuje s předpokladem, že zde neexistuje žádná interakce mezi molekulami adsorbovanými 

na sousedních místech a že veškerá adsorpce nastává prostřednictvím stejného mechanismu. 

V případě sorpčního mechanismu Zn(II) na Fomitopsis pinicola se bude jednat o adsorpci bez 

jakékoliv interakce mezi adsorbovanými ionty.  
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8 DISKUZE 

Studium možné aplikace troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) jako 

potenciálního biosorbentu k odstranění zinku z vodné matrice probíhalo v několika fázích. 

V experimentální části byla studována kinetika adsorpce, optimální podmínky sorpce 

a sorpční rovnováha.  

Samotným experimentům předcházela mechanická a chemická úprava biosorbentu.  

Na základě nastudované literatury a poznatků z kapitoly 2 „Současný stav řešené 

problematiky“ lze konstatovat, že metodika přípravy biosorbentů je velmi individuální.  

Zrnitostní frakce sorbentů se obvykle pohybují od 0,1 - 5 mm, přičemž existuje 

předpoklad, že nejlepší sorpční účinnost bude mít nejmenší zrnitostní frakce. Tento 

předpoklad se v rámci této studie potvrdil. Nejlepší sorpční účinnost při studiu kinetiky 

adsorpce měl biosorbent o zrnitostní frakci <0,5 mm, který byl aktivován hydroxidem 

sodným (1,00 mol l-1 s dobou aktivace 30 min).  

Chemická modifikace biosorbentu se v rámci jednotlivých studií také různí. 

Aktivační činidla jsou využívány v koncentracích od 0,01 mol l-1 až po 3,00 mol l-1 a jedná 

se většinou o roztoky kyselin nebo zásad. Chemická modifikace biosorbentu se provádí za 

účelem aktivace vazebných míst na povrchu biosorbentu. V rámci studia kinetiky adsorpce 

byl troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) aktivován v hydroxidu sodném (NaOH) 

a kyselině chlorovodíkové (HCl) o koncentraci 1,00 mol l-1 s dobou aktivace 30 min. Pro 

porovnání byly také použity dvě zrnitostní frakce biosorbentu, který nebyl aktivován. 

Z naměřených výsledků bylo zjištěno, že nejlepší adsorpční kapacitu měl biosorbent 

aktivovaný v 1,00 mol l-1 hydroxidu sodném, s dobou aktivace 30 min. Chemicky 

nemodifikované biosorbenty měly nižší adsorpční kapacitu než ty chemicky modifikované 

hydroxidem sodným. Procentuální účinnost odstranění Zn(II) z vodné matrice pomocí 

neaktivovaného biosorbentu nepřesáhla 50 %. Tato procentuální účinnost poukazuje na to, 

že samotný neaktivovaný sorbent má s největší pravděpodobností vhodné charakteristické 

skupiny k odstranění zinku z roztoku. Nejmenší sorpční kapacitu vykazoval sorbent, 

aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou, jehož procentuální účinnost nepřesáhla 9 %. Nízká 

sorpční účinnost sorbentů aktivovaných kyselinou chlorovodíkovou je pravděpodobně 

zapříčiněna obsazením aktivačních míst vodíkovými kationty z aktivace kyselinou 

chlorovodíkovou, kdy se kationty Zn2+ neměly kam sorbovat a zůstávaly v roztoku. Na 
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opačném principu bude založena příčina nejlepší sorpční kapacity sorbentu aktivovaného 

hydroxidem sodným, kdy naopak v zásaditém prostředí anionty OH- přitahovaly zinečnatý 

kation Zn2+. Z výsledků studia kinetiky adsorpce bylo vyhodnoceno, že pro další studium 

adsorpce zinku bude používán biosorbent Fomitopsis pinicola se zrnitostní frakcí  

<0,5 mm, aktivovaný v NaOH s koncentrací 1,00 mol l-1 s dobou aktivace 30 min. Nejlepší 

doba expozice byla 20 min, kdy adsorpce dosáhla svého vrcholu.  

V další fázi experimentální části práce byly studovány optimální podmínky 

sorpčního procesu, které zahrnovaly hodnotu pH, teplotu a koncentraci sorbentu. Hodnota 

pH je jedním z nejdůležitějších faktorů. Nejen, že ovlivňuje rozpouštění a chování iontů 

v roztoku, ale ovlivňuje také aktivitu charakteristických skupin na povrchu vybraného 

sorbentu. Důležité přitom je, zda je prvek přítomen jako anion nebo kation. Adsorpce 

kationtů se bude se zvyšující hodnotou pH zvyšovat (zvyšuje se záporný náboj na 

povrchu). Při studiu optimální hodnoty pH bylo zjištěno, že nejlepší adsorpční účinnost 

(q20 = 4,55 mg g-1) při odstranění Zn2+ z vodné matrice byla při hodnotě pH = 6,0.  

Tabulka 11: Sorpční kapacita a účinnost sorpce v závislosti na hodnotě pH 

Kladně nabitý zinečnatý kation Zn2+ byl přitahován záporně nabitým povrchem 

biosorbentu. Jelikož při vyšší hodnotě pH byl povrch biosorbentu více záporně nabitý, 

podporoval tím odstranění Zn2+ z vodného roztoku.  Následné snižování adsorpční kapacity 

u hodnoty pH 7,0 a 8,0 bude pravděpodobně způsobeno tvorbou aniont hydroxidových 

komplexů, které snižují koncentraci volných Zn2+ iontů (Njoku, 2014). 

Nejnižší procentuální účinnosti odstranění zinku (11 %) byla zjištěna v kyselém 

prostředí (při hodnotě pH 3,0). Tato skutečnost koreluje se zjištěním ze studia kinetiky 

sorpce, kdy byla aktivace sorbentu v kyselině chlorovodíkové (1,00 mol l-1 s dobou 

aktivace 30 min) pro účinnost sorpce zcela nevhodná. Z těchto skutečností vyplývá, že pro 

Hodnota pH q20 (mg g
-1
) 

Procentuální účinnost 

odstranění Zn 

3,0 0,55 11  

4,0 1,20 24  

5,0 2,90 58  

6,0 4,55 91  

7,0 4,25 85  

8,0 4,35 87  
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účinnou sorpci troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola) je zcela nevhodné používat 

nízkou hodnotu pH a aktivaci sorbentu kyselinou.  

Dalšími studovanými podmínkami byla teplota a koncentrace sorbentu. Z výsledků 

vyplývá, že nejvyšší účinnosti odstranění zinku z vodné matrice je dosaženo při teplotě 

20 ± 2 °C. Při zvyšování teploty z 20 na 30 °C, došlo k poklesu adsorpční účinnosti 

o 25 %. Je to způsobeno tím, že adsorpce je obvykle exotermický proces (Volesky, 2003) 

a proto s klesající teplotou narůstá adsorpční kapacita.  

Při studiu vlivu koncentrace sorbentu na adsorpční proces byly použity hmotnosti 

1,000 0 g; 3,000 0 g a 6,000 0 g. Z naměřených výsledků bylo patrné, že nejvyšší účinnost 

sorpce nastala při použití 1,000 0 g biosorbentu a s rostoucí koncentrací biosorbentu 

docházelo ke snižování adsorpční účinnosti. Vyšší koncentrace biosorbentu zde 

pravděpodobně vedlo k tvorbě agregátů, které mohly narušit rovnováhu mezi Zn2+ 

a povrchem biosorbentu. 

V experimentální části práce byla studována rovněž rovnováha adsorpce, která je 

popisována pomocí adsorpčních izoterem, stanovených při konstantní teplotě. Studium 

rovnováhy adsorpce probíhalo za optimálních podmínek, které byly zjištěny v předchozích 

experimentech. Při studiu byly použity dva nejčastěji používané adsorpční modely: 

Langmuirův a Freundlichův, v lineárním i nelineárním tvaru. Hodnoty vypočítaných 

korelačních koeficientů R2 se přitom významně liší. Hodnota korelačního koeficientu 

u Langmuirovy adsorpční izotermy je R2 = 0,994; zatímco u Freundlichovy izotermy je 

hodnota R2 = 0,778. Rozdíly lze také najít, porovnáme- li průběh adsorpčních křivek u obou 

modelů. V případě Langmuirovy izotermy jsou hodnoty experimentálních i teoretických 

dat v dobré shodě; maximální teoretická sorpční kapacita qmax = 9,33 mg g-1, je 

s experimentální hodnotou qexp = 9,30 mg g-1 téměř shodná.  V případě Freundlichovy 

izotermy se maximální teoretická sorpční kapacita qmax = 10,23 mg g-1 a experimentální 

hodnota qexp = 9,30 mg g-1 mírně liší a jsou zde také rozdíly v průběhu experimentální 

a teoretické adsorpční křivky.  

Z vyhodnocení výsledků studia rovnováhy adsorpce vyplývá, že k popisu 

adsorpčních dat je vhodnější využít Langmuirův adsorpční model. Je zde tedy předpoklad, 

že povrch adsorbentu je charakteristický adsorpčními centry, kam se může kontaminant 

navázat a že každé z těchto míst může adsorbovat pouze jednu molekulu. Energie ve všech 
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těchto místech by měla být konstantní. Langmuirův model také pracuje s předpokladem, že 

zde neexistuje žádná interakce mezi molekulami adsorbovanými na sousedních místech 

a že veškerá adsorpce nastává prostřednictvím stejného mechanismu. (Volesky, 2003; 

Zabochnicka-Świątek a Krzywonos, 2014; Abbas et al., 2014)  

Po vyhodnocení všech výsledků provedených v rámci předložené práce, lze 

konstatovat, že při dodržení optimálních podmínek adsorpce vykazuje biosorbent 

troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) vysokou účinnost odstranění zinku z vodného 

roztoku - maximální sorpční kapacita q20 = 4,55 mg g-1 je rovna 91 % odstranění Zn(II).  

Tímto byla naplněna část, která představuje výzvu pro výzkumníky - a to hledání 

a studium nejslibnějších biosorbentů mezi dostupnou a levnou biomasou. V případě tohoto 

biosorbentu bude pravděpodobně zapotřebí provést další fáze výzkumu, kde by se 

vyzkoušely další možnosti jeho úpravy. Provedená úprava by mohla zajistit ještě vyšší 

adsorpční účinnost než ve výsledcích experimentů, prováděných v rámci této práce.  

K úpravě adsorbentu by se mohla využít známá fyzikální metoda - tzv. karbonizace. 

Princip karbonizace spočívá v přeměně adsorbentu na aktivní uhlí jeho pyrolitickým 

rozkladem bez přístupu vzduchu. Ačkoliv by bylo aktivní uhlí vyrobené z adsorbentu 

levnější než komerční aktivní uhlí, náklady na úpravu adsorpčního materiálu by byly vyšší. 

V případě, že by ale došlo po takové úpravě k dostatečnému zvýšení účinnosti odstranění 

Zn(II), tato metoda by byla určitě vhodná.  

Účinnost odstranění Zn(II) z vodné matrice by měla být prostudována také pomocí 

dynamické sorpce v kolonových systémech. Při studiu adsorpce v koloně by modelový 

roztok Zn(II) přímo protékal přes staticky uložený biosorbent Fomitopsis pinicola, a na 

rozdíl od batch (dávkovací) metody by nedocházelo ke zdržení adsorbentu a adsorbátu po 

určitý expoziční čas. Pro budoucí lepší prostudování možností aplikace troudnatce 

pásovaného jako vhodného biosorbentu k odstranění zinku z vodné matrice tuto metodu 

určitě ke studiu doporučuji.  

Tato studie potvrdila, že některé přírodní materiály mohou být zajímavou 

alternativou při čištění odpadní vody a mají potenciál stát se levnější a dostupnější volbou.  

Zatím se ale, navzdory mnoha provedeným studiím, žádný z nekonvenčních adsorbentů 

nepoužívá ve velkém, průmyslovém měřítku. K tomu je zapotřebí ještě další studium, 
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především pak studium účinnosti odstranění vybraných kontaminantů v reálné průmyslové 

odpadní vodě.  

Využití nízkonákladových biosorbentů zřejmě - a bohužel - zatím není pro Evropské 

země aktuální. Dokud si můžeme dovolit používat kvalitní pitnou vodu ke splachování 

toalet, k mytí nádobí a praní, nikdy si nebudeme čisté vody vážit jako v zemích, kde jí je 

nedostatek.  

Potenciální využití nízkonákladových biosorbentů k odstranění vybraných 

kontaminantů by se ale jistě uplatnilo v zemích, které na tom z ekonomického hlediska 

nejsou tak dobře jako vyspělé země a nemají dostatek financí na kvalitní technologie 

k čištění odpadní vody. Největším problémům se znečištěnou vodou čelí v současné době 

Indie, která se na většině území potýká s absencí základních infrastruktur a k tomu rychlou 

industrializací a urbanizací. Čištění odpadní vody z průmyslu i domácností je tam 

absolutně nedostačující. Bylo zjištěno, že pouze necelých 60 % odpadní vod y z velkých 

průmyslových podniků je před vypuštěním do recipientu vůbec vyčištěno. Některé 

z čistíren navíc ani nejsou v souladu s platnou místní legislativou a zařízení na čištění vody 

nejsou dostačující (Eldho, 2014; Balasubramaniam, 2014). Jedním z hlavních problémů je 

právě vysoká cena a ekonomická nenávratnost technologií pro čištění odpadní vody. 

Z tohoto důvodu se místní orgány zpravidla o osud odpadní vody ani nezajímají.  

Pokud by přitom země jako Indie implementovaly k čištění odpadní vody 

odpovídající technologie, například s přispěním nízkonákladových a dostupných 

biosorbentů, mohly by výrazně zvýšit svou nabídku vody a zlepšit jak veřejné zdraví 

obyvatelstva, tak kvalitu životního prostředí. 
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9 ZÁVĚR 

Existuje široká škála biologického materiálu, který by mohl představovat efektivní, 

levný a dostupný biosorbent pro různé kontaminanty z průmyslové odpadní vody. 

Vzhledem k ekonomické atraktivitě, která je v mnoha zemích na světě rozhodující 

položkou, si tyto materiály zaslouží naši pozornost. Cílem předložené práce bylo 

vyhodnotit schopnost studovaného biosorbentu - dřevokazné houby troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) - odstranit vybraný toxický kov Zn(II) z vodného roztoku. 

V experimentální části práce byla studována kinetika adsorpce, optimální podmínky sorpce 

a sorpční rovnováha ve statickém (batch) systému. Zjištěné poznatky jsou následující: 

 Nejvyšší adsorpční kapacitu vykazoval biosorbent Fomitopsis pinicola, který byl 

aktivován hydroxidem sodným (1,00 mol l-1 s dobou aktivace 30 min). Naopak, 

neosvědčila se chemická aktivace biosorbentu kyselinou chlorovodíkovou 

(1,00 mol l-1 s dobou aktivace 30 min). 

 Aktivovaný biosorbent měl vyšší sorpční kapacitu než neaktivovaný biosorbent -

chemická aktivace se tedy jeví jako vhodná předúprava, která zpřístupní vazebná 

místa na povrchu adsorbentu a zvýší účinnost sorpce.  

 Byly studovány dvě zrnitostní frakce (<0,5 mm a 0,5 - 1 mm). Nejlepší adsorpční 

účinnost byla zjištěna u menší z nich, což potvrdilo předpoklad, že nejlepší sorpční 

účinnost bude mít nejmenší zrnitostní frakce.  

 Při studiu optimální hodnoty pH byl zvolen rozsah hodnot od 3,0 - 8,0. Z výsledků 

vyplývá, že nízké hodnoty pH pro adsorpci Zn2+ nejsou vhodné. Maximální 

adsorpční kapacity (q20 = 4,55 mg g-1) bylo dosaženo při hodnotě pH = 6,0; kdy 

procentuální účinnost odstranění kontaminantu z vodné matrice činila 91 %. Při 

dalším zvyšování hodnoty pH již docházelo k tvorbě aniont hydroxidových 

komplexů, které snižovaly účinnost procesu.  

 Koncentrace biosorbentu byla dalším studovaným parametrem. Při experimentech 

se třemi různými koncentracemi (1,000 0 g; 3,000 0 g a 6,000 0 g) bylo zjištěno, že 

s narůstající vstupní koncentrací biosorbentu se odstranění kontaminantu snižovalo.  

Nejvhodnější koncentrací byl 1,000 0 g.  
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 V rámci studia teploty bylo zvoleno teplotní rozmezí 20 - 35 °C. Nejvyšší účinnosti 

odstranění zinku z vodné matrice bylo dosaženo při teplotě 20 ± 2 °C.  

 K popisu rovnováhy adsorpce byl použit Langmuirův a Freundlichův model, 

v lineárním i nelineárním tvaru. Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že 

Langmuirův model je pro popis experimentálních dat lépe použitelný než model 

Freundlichův. Hodnota korelačního koeficientu u Langmuirovy adsorpční izotermy 

byla R2 = 0,994 a hodnoty experimentálních i teoretických dat byly v dobré shodě. 

Na základě zjištěných naměřených a vypočítaných výsledků lze usoudit, že 

troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), se svou adsorpční účinností 91 %, je vhodným 

nízkonákladovým biosorbentem k odstranění zinku z vodné matrice. Aby se tento 

biosorbent mohl aplikovat pro reálné vzorky odpadní vody z průmyslu, je zapotřebí ještě 

mnoho úsilí. Pro lepší modelaci reálné situace navrhuji tento biosorbent studovat i pomocí 

dynamické sorpce v kolonových systémech, zvažovat se dá i jiná metoda úpravy 

biosorbentu - např. jeho úprava na aktivní uhlí.  

Jisté je, že proces biosorpce za použití nízkonákladových biosorbentů má díky 

velkému množství výhod slibnou budoucnost. Proces jako biosorpce kovových iontů musí 

být prostudován ve větší míře, což v konečném důsledku povede ke zvýšení účinnosti 

tohoto procesu a jeho možné aplikaci ve větším měřítku. 
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