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Abstrakt 

V teoretické části diplomové práce je popsána biosorpce v kontinuálním průtočném 

systému a její mechanismy na odstranění Cr(VI) s pomocí směsi šišek. Je zde vysvětlena 

základní problematika biosorpce, její využití, průběh probíhající chemická reakce. Dále se 

práce zabývá popisem kinetických modelů v dynamickém systémů za použití Thomasova 

modely, Yoon—Nelsonova modelu a BDST modelu. Práce je zaměřena na použitý 

biosorbent, tedy směs šišek. Popisuje chování a vlastnosti chromu ve vodném prostředí. 

Výsledky z experimentální části jsou znázorněny graficky.Za pomoci kinetických modelů 

v dynamických systémech bylo zjištěno, že nejlepší účinnost odstranění Cr(VI) bylo 

docíleno za pomocí výšky sloupce o velikosti 10 cm, tedy se jednalo o 31 g biosorbentu a 

ideální rychlosti prouděni roztoku iontu kovů je při rychlosti 10 ml min
-1

.Účinnost 

biosorbentu byla 78,75 %. 

Klíčová slova:  

biosorpce, biosorbent, šišky jehličnatých stromů, Cr(VI), kolona, kontinuální průtočný 

systém, Thomasův model, Yoon-Nelsovův model, BDST model 

 

Abstract 

The theoretical part of the thesis is described biosorption in a continuous flow system and 

its mechanisms to remove Cr (VI) with a mixture of cones. There, the basic issue 

biosorption, its use, process chemical reaction taking place. Furthermore, the work deals 

with the description of kinetic models in dynamic systems using models Thomas, Yoon-

Nelson model and BDST model. The work is focused on using biosorbents, namely a 

mixture of cones. Describes the behavior and properties of chromium in an aqueous 

medium. Results from the experimental part are shown graphically.Using kinetic models of 

dynamic systems, it was found that the best efficiency of removal of Cr (VI) was achieved 

using column height of 10 cm, that was a 31 g biosorbents and ideal flow velocity of the 

solution of metal ions is at a rate of 10 ml min- 1.Účinnost biosorbents was 78.75%. 

Keywords: 

biosorption, biosorbents cones of conifers, Cr (VI) column, a continuous flow system, the 

Thomas model, Yoon-Nelsovův model, model BDSTt 



Vaštyl Michal: Odstranění Cr (VI) z vodného prostředí pomocí směsi šišek v kontinuálním průtočném systému 

2015  6 

Obsah 

1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE .......................................................................... 1 

2 SOUČASNÝ STAV A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ................................................... 2 

3 BIOSORPCE ................................................................................................................. 4 

3.1 Fyzikální adsorpce .................................................................................................. 5 

3.2 Chemisorpce ............................................................................................................ 5 

3.3 Iontová adsorpce ..................................................................................................... 5 

3.4 Desorpce .................................................................................................................. 7 

3.5 Popis biosorpčních systémů .................................................................................... 7 

4 DYNAMICKÝ SYSTÉM .............................................................................................. 9 

4.1 Náplňová kolona ..................................................................................................... 9 

4.1.1 Faktory ovlivňující průběh sorpce v náplňové koloně ................................... 11 

4.1.2 Přítomnost dalších kovů ................................................................................. 11 

4.1.3 Hodnota pH .................................................................................................... 11 

4.1.4 Koncentrace a druh biosorbentu .................................................................... 12 

4.1.5 Teplota ........................................................................................................... 12 

4.2 Kinetické modely v dynamickém systému ........................................................... 13 

4.3 Výpočet kolonových dat ....................................................................................... 15 

4.3.1 Maximální kapacita kolony ........................................................................... 15 

4.3.2 Rovnováha adsorpce kovu ............................................................................. 15 

4.3.3 Celkové množství kovu ................................................................................. 16 

4.3.4 Maximální adsorpční výnos ........................................................................... 16 

4.3.5 Kritická výška lůžka ...................................................................................... 16 

4.3.6 Výška přestupové zóny .................................................................................. 17 

4.3.7 Efektivní výtokový objem ............................................................................. 17 

4.4 Charakteristika použitého biosorbentu .................................................................. 17 

5 CHARAKTERISTIKA Cr(VI) .................................................................................... 19 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ....................................................................................... 22 

6.1 Metodika sběru a úprava směsi šišek .................................................................... 22 

6.2 Metoda analýzy Cr(VI) ......................................................................................... 23 

6.3 Metoda studie výšky biosorbentu .......................................................................... 23 

6.4 Metoda vlivu rychlosti průtoku na biosorpci ........................................................ 24 

6.5 Metodika hodnocení výsledků .............................................................................. 24 

7 VÝSLEDKY ................................................................................................................ 25 

7.1 Vliv výšky kolony ................................................................................................. 25 

7.2 Vliv průtoku .......................................................................................................... 26 

7.3 Kinetické modely dynamických systémů .............................................................. 28 

7.3.1 Thomasův model ............................................................................................ 28 

7.3.2 Yoon-Nelsonův model ................................................................................... 29 

7.3.3 BDST model .................................................................................................. 30 

8 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 32 

9 CITACE ....................................................................................................................... 33 

Seznam obrázků ........................................................................................................... 40 

Seznam tabulek ............................................................................................................ 40 

 

 

  



Vaštyl Michal: Odstranění Cr (VI) z vodného prostředí pomocí směsi šišek v kontinuálním průtočném systému 

2015  7 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ V TEXTU  

 

c  aktuální koncentrace kovu v roztoku (mg.dm
-3

) 

Ceq  rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg.dm
-3

) 

V  objem roztoku (cm
3
) 

G  navážka sorbentu (sušiny biomasy) (g) 

b  kinetická konstanta (s
-1

) 

t  čas (s) 

Ct   je odpadní koncentrace eleátu v čase t (mg.dm
-3

) 

C0   koncentrace přítoku (mg.dm
-3

) 

kTH   je rychlostní Thomasova konstantova (dm
-3

.min
-1

.mg
-1

) 

q0   rovnovážné navázání na g je absorbent (mg.g
-1

) 

x   množství absorbentu ve sloupci (g) 

Veff   je vytékající objem eleátu (dm
-3

)  

V   rychlost pordění (dm
-3

.s
-1

). 

kYN   Yoon-Nelson konstanta (dm
3
.min

-1
) 

τ   doba potřebná pro 50% adsorbátu (min)  

kA   rychlostní kinetická konstanta (dm
-3

.mg
-1

.min
-1

) 

t  čas (min) 

N0   koncentrace nasycení (mg.dm
-3

) 

Z   výšky sloupce (cm),  

Q  lineární rychlost (ml.min
-1

) 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V dnešní době jsou toxické kovy velkým problém pro životní prostředí. Patří mezi 

jedny z nejvíce problematických látek v životním prostředí. Sice jsou tyto kovy v přírodě 

běžně zastoupeny a jedná se o tzv. přirozené pozadí, dochází díky antropogenním vlivům 

k tomu, že se vyskytují v některých lokalitách úplně poprvé, popřípadě ve zvýšených či 

překročených limitech. Což má negativní důsledek na místní ekosystémy. 

V dnešní době již není dlouhodobý monitoring problematický z hlediska 

technologického. Používání hi-tech technologii, jako jsou nejmodernější chromatografy, 

plazmové spektrometry a mnoho dalších analytických přístrojů. Ovšem hlavním 

problémem je finanční stránka a taky možná detekce znečištění, jelikož se v dnešní době 

nedá úplně přesně říct, zda se jedná o přirozené pozadí nebo se jedná již o kontaminované 

území z dřívějších dob. Příkladem může být dřívější používání hnojiv s obsahem toxických 

kovů, nebo také z dob dávnějších jako byla povrchová těžba rud v dnes již lesních 

porostech.  

Při dlouhodobém monitoringu je důležité dodržovat pět základních pravidel, kvůli 

posuzování závažnosti znečištění, jako je míra znečištění, vliv na zdraví a toxicitu kovu, 

možnost využití kovu a cena, význam kovu v různých průmyslových odvětvích a 

v neposlední řadě, také jak se chová kov pro vědecké účely.  

Biosorpce je založena na fyzikálně-chemické interakci funkčních skupin buněčně 

stěny a kovu. Probíhá ve dvou základních systémech: 

- vsádková absorpce, 

- absorpce v kontinuálním průtočném systému. 

Cílem diplomové práce bylo studium sorpce Cr(VI) pomocí směsi šišek v 

kontinuálním průtočném systému. Vycházel jsem ze závěrů a doporučení uvedených ve 

své bakalářské práci, kde jsem se zabýval problematikou vsádkového provedení při použití 

stejného biosorbentu. Dílčím cílem bylo seznámit se s problematikou adsorpce při použití 

fixního lože.  
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2 SOUČASNÝ STAV A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY  

Chrom s oxidačním číslem šest, Cr(VI), je považována za hlavní znečišťující látku 

ve znečištěných vodách. Dochází k jeho velkému nárůstu a akumulaci v oblasti životního 

prostředí a to v důsledku rychlé industrializace v průmyslu. Odpady obsahující chrom 

vznikají v různých průmyslových procesech, jako je pokovování ocelových konstrukcí, 

činění kůže, barvení textilu, výroba barviv a pigmentů, ale také při rafinaci ropy.
(1,2,3,4,5) 

Přípustný obsah Cr(VI) v pitné vodě ve vnitrozemských povrchových vodách 

a průmyslových odpadních vodách podle WHO (světová zdravotnická organizace) je 0,05, 

0,1 a 0,25 mg l
-1

. Proto jsou nutná opatření k eliminaci Cr(VI) z okolního prostředí, a je 

také důležité, aby byly odpadní vody čištěny
(6)

.
  

Byly vyvinuty různé fyzikálněchemické metody pro odstranění Cr(VI), včetně 

chemického srážení, elektrochemického srážení, iontové výměny, oxidace/redukce, 

membránové separace, ultrafiltrace, flotace, extrakce rozpouštědlem, odpaření, reverzní 

osmózy, separační pěny, dialýzy/elektrodyalizy, adsorpce, biosorpce. Mezi nejčastěji 

používané metody patří adsorpce, redukce srážení a výměna iontů. Nicméně, všechny 

techniky kromě výměny iontů mají značné problémy, jako je neúplné odstranění kovu, 

drahé zařízení s monitorovacím systémem, vysoká cena činidel a energetických 

požadavků. Dalšími nevýhodami může být výroba jedovatých kalů, nebo odpadů, které 

potřebují další odbornou likvidaci. V některých běžných postupech může být Cr(III) 

oxidován na Cr(VI), ovšem tím se získá toxičtější sloučenina.
(1,3,4,7,8)

 

Biosorpční procesy jsou stále ještě nové alternativní metody pro odstraňování 

toxických kovů z průmyslových odpadů. Z důvodu nízkých provozních nákladů a díky 

vysoké účinnosti metody při odstraňování toxických kovů z roztoků o nízkých 

koncentracích.
(2,9,10)

 

V letech od roku 2002 do roku 2014 bylo publikováno velké množství odborných 

článků a také recenzí na témata biosorpční technologie. Například Artola et al. (2001) 
(11)

 

sledoval působení biosorbentu, v tomto případě vyhnívajícího kalu k odstranění Cu
+2

. Bylo 

prokázáno, že dokáže odstranit měděné ionty z odpadní vody v množství 90 mg 

Cu
+2 

/1 g kalu.
(11)
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Pro odstraňování Cr(VI) z roztoku jsou studovány skořápky lískových ořechů 

(Corylus avellana) nebo mandlí.
(12,13)

 Dále pak byly prokázány velmi dobré experimentální 

výsledky za pomocí banánových slupek 
(14)

, nebo dřevěných pilin 
(15)

. Místo biosorbentu se 

používají i odpadní materiály jako jsou staré noviny 
(16)

. 
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3 BIOSORPCE  

Biosorpci lze definovat jako proces zachycování toxických kovů z roztoku pomocí 

biologických materiálů. Na povrchu těchto materiálů jsou funkční skupiny, které tvoří 

buněčnou stěnu a poskytují vazebná místa kovům.  

Materiály používané pro biosorpci jsou velmi různorodé. Ovšem jedna věc je 

spojuje a to, že se jedná o látky na přírodní bázi. Přírodní materiály se hojně používají již 

v praxi, jako biosorbenty velmi složitých uhlovodíků, především na ropné bázi. 

V laboratorních podmínkách se zkoumá použití těchto materiálu pro sorpci toxických kovů 

a dalších rizikových látek. Odlišné vlastnosti jednotlivých materiálů mají schopnost 

odstraňovat a koncentrovat toxické kovy. Ovšem tyto procesy jsou ovlivňovány mnoha 

aspekty: 

- typ biosorbentu, 

- různorodá struktura povrchu, 

- úprava sorbentu, 

- koncentrace toxických kovů v roztoku, 

- přesné postupy úprav biosorbentu – aktivace. 
(17,18,19)

 

Biosorpce je různorodě posuzována v různých oborech, jako je mikrobiologie, 

lékařství a procesní inženýrství. Celý proces biosorpce je založen na fyzikálně-chemickém 

vzájemném působní pozorovaného kovu a funkční skupiny (např. fosfátová, aminová, atd.), 

kde nezáleží na metabolismu buněk.
(17)

 

Proces biosorpce může být značně ovlivněn z důvodu působení vnějších faktorů 

prostředí, mezi které patří teplota, hodnota pH, koncentrace a obsah dalších kovů ve 

vodném prostředí. Buněčná stěna je složena z polysacharidů, lipidů a proteinů. Tyto 

makromolekuly nabízí pro kovy mnoho vazebných variant. Vazebné procesy probíhají 

velmi rychle, ve většině případů jsou trvalé a nejsou závislé na metabolismu.
(19)

 

Ucum a kolektiv přišli na to, že během biosorpčního procesu pomocí šišek dochází 

k procesu biosorpce 
(20)

. Dále zjistili, že energie potřebná k aktivaci určuje, zda se bude 

jednat o fyzikální nebo chemickou biosorpci. Proces se snadným a rychlým dosažením 

rovnováhy se nazývá fyzikální adsorpce. Nevýhodou fyzikální biosorpce je následné 

porušení rovnovážného procesu. 
(19,22,23)
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Podle míst, kde dochází k navázání kovů na neživou část biomasy, se dá 

mechanismus biosorpce rozdělit na:
 
 

- Fyzikální adsorpci: působení molekulárních Van der Walsových sil. 

- Chemisorpci: společné elektrony mezi adsorbátem a absorbentem.  

- Iontovou adsorpci: projev elektrických sil mezi absorbentem a adsorbentem. 
(16,19,22)

 

3.1 Fyzikální adsorpce 

Mezi molekulami dochází k působení Van der Waalsových sil. Tento proces 

probíhá na povrchu tuhých látek při nízkých teplotách. Molekuly absorbátu nejsou pevně 

vázány na určité vazebné místo na povrchu absorbentu a v závislosti na velikosti sil 

a velikosti póru absorbentu se může vytvořit i více vrstev absorbátu. Adsorpční rovnováha 

se dostavuje rychle. Za určitých podmínek může dojít k desorpci.
(16)

 

3.2 Chemisorpce 

Při chemisorpce dochází k chemické interakci mezi elektrony adsorbátem 

a absorbentem. Děj je vázán pouze na určitá vazebná místa na povrchu absorbentu na 

tzv. adsorpční aktivní centra. Může se na povrchu adsorbentu tvořit pouze jedna vrstva 

molekul. Tato reakce probíhá na povrchu a je spojena s porušením a vytvořením 

chemických vazeb.
(16)

 

3.3 Iontová adsorpce 

Dochází k elektrické přitažlivosti mezi absorbentem a adsorbátem. Jsou 

rozdělovány do dvou skupin: 

- jednoduchá iontová adsorpce, 

- výměnná iontová adsorpce nebo iontová výměna. 
(16,18)

 

Při jednoduché iontové adsorpci se přednostně zachytává jen jeden iont 

z elektrolytu. Molekuly jsou k povrchu poutány elektrostatickými Coulombovými 

přitažlivými silami. Adsorpcí iontu získává tuhá částice elektrický náboj. Působením 

elektrostatických sil se vytváří druhá vrstva opačně nabitých iontů a vzniká elektrická 

dvojvrstva. 
(16)
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Při výměnné iontové adsorpci se za vázány iont do roztoku dostává buď iont 

z povrchu tuhé látky, nebo iont z vnější části elektrické dvojvrstvy. Výměna iontů probíhá 

na povrchu sorbentu za využití polysacharidů, které se podílejí na stavbě buňky. Pro 

přehlednost uvádím schéma (Obrázek č. 1), které znázorňuje procesy přispívající k sorpci 

kovu biomasou. 
(16,18)

 

Iontově výmněnná desorpční kyselá aktivace biomasy 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Biomasa obsahující 

různé ionty navázané na 

funkční skupiny 

 

Molekuly 

aktivační 

kyseliny 

 Aktivovaná biomasa  
Sůl aktivační kyseliny a 

různých iontů 

Iontově výměnná biosorpce 

 

+ 

 

 

 

 

 

Aktivovaná biomasa  
Cr6+ ionty v 

roztoku 
 Iontová výměna při biosorpci  Nasorbovaná biomasa 

Legenda 

 

Aktivovaná funkční vazebná 
skupina 

 

Iont těžkého kovu Cr6+ 

 

Vodíkový iont H+ 

 

Funkční skupina s iontem Cr6+ 

 

Aktivační kyselina HA (HCl) 

 

Různé ionty v biomase 

(Ca2+, Mg2+, K+, atd,.) 

Obrázek 1: Procesy přispívající k sorpci kovu biomasou (upraveno podle Sud a kol., 2008) 

+
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3.4 Desorpce 

Opačným procesem biosorpce je desorpce. Při tom dochází k uvolnění adsorbátu, 

tedy toxických kovů, do roztoku za určitých podmínek. Desorpce je prováděna vhodným 

desorpčním činidlem. Mezi nejpoužívanější desorpční činidla patří především kyseliny, 

hydroxidy anebo některé soli. 

Hlavním úkolem je získat kov v koncentrované formě a vrátit biosorbent do původního 

stavu, nebo alespoň do stavu nejblíže původnímu tak, aby se nesnížila jeho absorpční 

schopnost. 
(16,18)

 

3.5 Popis biosorpčních systémů  

Přesný popis systému, kde se na vazbě kovu podílí buňky svou metabolickou 

aktivitou, je ve většině případů velmi složitý a z praktického hlediska velmi těžko 

proveditelný. Biosorpce kovu je složitý proces, na který má vliv velký počet faktorů (často 

velmi těžko zjistitelný a popsatelný) a vazebné mechanizmy nejsou v mnoha případech 

známy. Biosorpční procesy jdou zjednodušit. Pro zjednodušení těchto procesů se využívají 

modely konstruované pro jiné sorpční a adsorpční rovnováhy.
(14,21)

 

Pro průmyslové využití je důležité dokázat odhadnout, jaký bude průběh při 

biosorpci kovu na biomasu. To tedy znamená zjistit, za jakou dobu dojde k zahlcení 

biosorbentu příslušným kovem. Dále je potřeba zjistit kolik kovu je biosorbent schopen 

navázat na svůj povrch. K popisu těchto jevů slouží různé matematické modely.
(12,14,16)

 

Pokud je v roztoku obsaženo více kovů může docházek ke komplikacím v chování 

biosorpčních systémů, a tedy závisí na tom, jakým způsobem bude další kov reagovat se 

sorbentem a původním pozorovaným kovem. U většiny případů nejsou tyto aspekty známy 

nebo jsou tyto skutečnosti velmi stěží dostupné. Popis biosorpce třech a více kovů je velmi 

komplikovaný a v některých případech až prakticky skoro nemožný. Biosorpce kovu 

na biomasu je ovlivněna i dalšími faktory, ovšem ne všechny tyto faktory jsou známy. 

Důležitým hlediskem při aplikaci biosorpce je to, v jakém zařízení je proces prováděn. 

K základním typům aparátů patří především vsádkový systém a náplňová kolona. 
(16)

 

Vzhledem k tomu, že jsem se vsádkovým systémem podrobně zabýval ve své bakalářské 
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práci, v následujícím textu se budu věnovat problematice kontinuálního systému, tedy 

realizaci experimentů v náplňových kolonách. 
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4 DYNAMICKÝ SYSTÉM 

Při studiu dynamických systémů je důležité studovat množství potřebného 

biosorbentu, které přijde do styku s roztokem kovu, kde následně dochází k vzájemnému 

působení roztoku kovu s biosorbentem, do doby než nepoklesne koncentrace kovu na 

potřebnou koncentraci. Takto zahlcený biosorbent lze použít pro regeneraci a následné 

další použití. Pro praxi jsou studie náplňových kolon mnohem lepší a to díky přibližujícím 

se podmínkám použití v praxi. Ovšem vsádkové systémy a jejích studie jsou neméně 

důležité a to především z hlediska získávaní znalosti ohledně biosorbentu, optimálních 

podmínkách, pH, teploty, vstupní koncentrace a další.  

4.1 Náplňová kolona  

Náplňové kolony, oproti vsádkovému systému, mají zřejmé výhody, jelikož míra 

a rychlost sorpce závisí především na aktuální koncentraci kovu ve sledovaném (čištěném) 

roztoku. Při používání kolony dochází k nepřetížitelnému kontinuálnímu kontaktu 

biosorbentu s čerstvým roztokem. Díky tomu je koncentrace odstraňovaného kovu 

v protékajícím roztoku neustále v jednotlivých vrstvách biosorbentu konstantní. Kdežto ve 

vsádkovém systému je koncentrovaný roztok neustále v kontaktu s biosorbentem.
(17,41) 

Roztok obsahující rozpuštěný kov protéká v náplňové koloně vrstvou biosorbentu, ve které 

dochází k sorpci iontu kovů na biosorbent. Na obrázku 2 lze vidět nejčastější průběh 

sorpce v náplňové koloně.  

Při počáteční sorpci kovových iontů dochází k nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu 

odstranění kovu z vodného roztoku a to díky několika svrchním vrstvám biosorbentu. 

Horní vrstva biosorbentu je v podstatě v kontaktu s roztokem, který má nejvyšší vstupní 

koncentraci rozpuštěného kovu (počáteční koncentrace C0). Velmi malé množství kovu, 

které nebylo nasorbováno v těchto prvních vrstvách, se poté odstraní z roztoku v nižších 

vrstvách biosorbentu. Z toho tedy vyplývá, že na počátku sorpčního procesu z kolony 

nevytékají žádné ionty kovu (c = 0). V probíhajícím procesu je umístěná blízko vrcholu 

lůžka, tzv.: primární adsorpční zóna. Při neustálém průtoku roztoku s rozpuštěnými ionty 

kovu dochází po nějaké době k přímé saturaci (nasycení) biosorbentu. Biosorbent je zcela 

nasycen a stává se tak neúčinným pro navázání dalších kovů na jeho povrch. V tu chvíli 

dochází v náplňové koloně ke změně, jelikož absorpční zóna se posouvá v koloně směrem 
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dolů do míst, kde ještě biosorbent není nasycen kovem. Obecně lze říci, že posun primární 

absorpční zóny je mnohem pomalejší, než rychlost průtoku roztoku kolonou. Čím více se 

posunuje absorpční zóna kolonou směrem dolů, tím má více a více kovu tendenci uniknout 

v eleátu z kolony ven.  

 

Obrázek 2: Průběh biosorpce v náplňové koloně 

Systém náplňové kolony závisí na parametrech času a množství protékajícího 

roztoku. Jakmile se zvyšují tyto proměnné, dochází i k růstu poměru c/C0, až do té doby, 

dokud se nedostane na křivce k bodu zlomu, který je zaznačen v obrázku. U všech 

praktických případů dochází k tomuto zlomu, jedná se o část operační fáze, kdy je kolona 

v rovnováze s čištěným roztokem. Po překročení tohoto bodu dochází k velmi rychlé 

saturaci zbylého biosorbentu a již vytéká v eleátu mnohem více biosorbentem 
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nezachycených iontu kovu. Proto v praxi dochází v tomto bodě k regeneraci nebo 

k výměně za nový biosorbent.
(16,22,25) 

4.1.1 Faktory ovlivňující průběh sorpce v náplňové koloně 

Mezi faktory, které ovlivňují průběh sorpce v náplňové koloně, patří typ kovu, 

koncentrace kovu v čištěném roztoku, hodnota pH, velikost částic sorbentu, typ sorbentu, 

kinetika sorpce, rovnovážné podmínky, hydrodynamika toku roztoku kolonou, průměr 

kolony, výška vrstvy sorbentu v koloně a průtok čištěného roztoku kolonou. Obecně platí, 

že čas nutný k dosažení bodu zlomu je snižován zvýšenou velikostí částic biosorbentu, 

zvýšenou koncentrací kovu v čištěném roztoku, jinou hodnotou pH roztoku než je 

optimální hodnota pro biosorpci, zvýšením průtoku, snížením výšky vrstvy biosorbentu 

v koloně. 
(9,16)

 

4.1.2 Přítomnost dalších kovů  

Přítomnost dalších kovů může mít negativní vliv na průběh procesu biosorpce nebo 

i úplné znemožnění biosorpce daného kovu jiným kovem, který se nachází ve vodném 

roztoku. Záleží totiž na síle vázání kovů k danému biosorbentu. Ionty toxických kovů 

soupeří o volná vazebná místa, čímž dochází k snižování množství volných vazebných 

míst pro sorpci kovu, který je předmětem studia v procesu biosorpce.  

Kovy skupiny I.A a II.A mají schopnost vázat se na buněčný povrch sorbentu, 

ale pevnost jejich vazby mezi tímto kovem a biosorbentem je mnohem menší než 

pevnost u vazby mezi toxickým kovem a biosorbentem nebo radioaktivním prvkem a 

biomasou. Proto také obsah lehkých kovů nijak významně neovlivňuje sorpci toxických 

kovů.
(16,19,26) 

4.1.3 Hodnota pH 

Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje biosorpce, je vodíkový exponent (H
+
). 

Ten ovlivňuje ionizační funkční skupiny, rozpustnost i kompetitivnost sorbovaných kovů. 

Při měnící se hodnotě pH se mění také dostupnost kladně nabitých kovových iontů.
(27)

 

Při zvyšujících se hodnotách pH se významně snižuje také rozpustnost kovů, 

a tudíž vznikají hydroxidy kovů. Takto vzniklé hydroxidy se navzájem srážejí a tím se 

stěžuje celý proces biosorpce. Dříve však bylo dokázáno, že při snižování hodnoty pH 
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vzrůstá pozitivně sorpce kovových iontů, které se vyskytují jako kladně nabité 

komplexy. 
(19)

 

Při nízkých hodnotách pH jsou vazebná místa částečně protonová, tudíž je 

znemožněno přístupu kladně nabitých kovových iontů. Jestliže se hodnota pH dostatečně 

sníží, dojde v důsledku protonace všech vazebných míst k úplné desorpci navázaných 

kovových iontů. Tento proces se právě hodně využívá při zpětné regeneraci 

biosorbentu. 
(27,29)

 

Každý kov má svou kritickou hodnotu pH. Pokud roste sorpce nad tuto jeho 

kritickou hodnotu pH, kov se začíná srážet. Při nízké hodnotě pH dochází k sorpci aniontů, 

kationty se naopak sorbují velmi špatně. Nejvhodnější hodnota pH je pro kationty pH>4,5 

a pro anionty pH = 1 - 4,5. 
(19) 

4.1.4 Koncentrace a druh biosorbentu 

Biosorpce je ekologický proces, který je ale zároveň ekonomicky výhodný. Při 

těchto procesech se využívá odpadní biomasy k odstranění kontaminantů. Bylo zkoumáno 

nepřeberné množství různých typů biosorbentů (řasy, sláma, dřevo, houby, skořápky, aj.) a 

bylo prokázáno, že ne každý biosorbent je použitelný pro biosorpci.
(16)

 

Při biosorpci toxických kovů na biosorbent lze říci, že pokud se přidá do roztoku 

velká koncentrace sorbentu, dochází k velmi efektivnímu odstranění kovu z roztoku. 

Ovšem negativní stránkou je nízká hmotnost vysráženého kovu na miligram suché hmoty 

použitého biosorbentu. Je proto dosti efektivní použít nižší koncentraci biosorbentu, což 

má za důsledek vyšší hmotnost kovu na miligram suché biomasy.
(19)

 

4.1.5 Teplota 

Celkový účinek teploty je ve srovnání s ostatními faktory, které ovlivňují průběh 

biosorpce, dosti malý a zpravidla nevýznamný. Teplota však bývá také zařazena mezi 

faktory ovlivňující biosorpce. Ovlivňuje především změnu konfigurace buněčné stěny 

a také v neposlední řadě i stabilitu použitých kovů ve vodném prostředí. Neovlivňuje však 

biosorpci u některých kovů, jako je například uran (U) nebo měď (Cu), u kterých biosorpce 

probíhá v široké teplotní škále. 

Při zkoumání vlivu teploty na biosorpci bylo prokázáno, že teplota v  rozmezí 

20 – 35 °C nemá zvláštní významný vliv na biosorpční proces. Obecně za efektivní teplotu 
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v procesu biosorpce se považuje teplotní rozmezí 5-35°C. Šiškové biomasy vzrůstá až 

do teploty 45 °C. Dosažením této teploty nastane v procesu biosorpce rovnovážný stav.  

Vliv teploty se studuje především ve vsádkových reaktorech a pro praktické využití 

nemá teplota na biosorpci vliv, jelikož úprava teplot je velmi drahá a zároveň ovlivnění 

biosorpčních procesů je zanedbatelné.
(14,18,28)

 

4.2 Kinetické modely v dynamickém systému 

Pro vyhodnocování kinetických modelů v kontinuálním prostředí poslouží tři 

následující modely: 

- Thomasův model, 

- Yoon-Nelsonův model, 

- BDST model. 

Thomasův model byl odvozen na základě Langmuirových adsorpčních-desorpčních 

modelů a je jedním z nejvíce používaných modelů. 
(31) 

Thomasova modelu je dána výrazem (Rovnice 1): 

   
  

  
    

      

 
 

     

 
         Rovnice 1 

Legenda: 

Ct  odpadní koncentrace eleátu v čase t (mg dm
-3

), 

C0  koncentrace přítoku (mg dm
-3

), 

kTH  rychlostní Thomasova konstanta (dm
-3

 min
-1

 mg
-1

), 

q0  množství gramů kovu navázaného na biosorbent (mg g
-1

), 

x  hmotnost absorbentu ve sloupci (g), 

Veff  objem eleátu (dm
-3

),  

V  rychlost proudění (dm
-3 

s
-1

). 

Q celková doba průtoku (ml min
-1

). 

Kintetický koeficient kTH a absorpční kapacita Q může být určena z grafu Ct/C0 proti 

času t. 
(30,32,33)

 

Model Yoon-Nelsonův je založen na předpokladu, že úroveň poklesu 

pravděpodobnosti adsorpce molekuly adsorbatu je proporcionální k pravděpodobnosti 
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adsorpce adsorbátu a průkazu na absorbentu.
(34) Model byl modifikován v závislosti na 

dávce kovu navržené Yan et al. 
(35)

, a tím minimalizuje chyby, které plynou z používání 

Řešení je jedním z nejčastějších používaných modelů k hodnocení účinnosti výšky 

sloupce. 

Modelová konstanta (K) se zvyšuje s rostoucí výškou sloupce pro biosorbent, tím 

dochází ke snížení průtoku a snižuje se i počáteční koncentrace kovových iontů. 

Yoon-Nelsonův model je pro jednosložkový systém vyjádřen Rovnicí 2: 

   
  

  
                  Rovnice 2 

Legenda: 

Ct  je odpadní koncentrace eleátu v čase t (mg dm
-3

), 

C0  koncentrace přítoku (mg dm
-3

), 

kYN  Yoon-Nelson konstanta (dm
3 

min
-1

), 

τ  doba potřebná pro 50% adsorbátu (min).  

Lineární závislost ln [Ct/(Co-Ct)] na době odběru (t), hodnoty kYN a τ byly 

stanoveny z grafu. 
(30,36,37)

 

Pro přesnou předpověď času zaplnění biosorbentu u jednotlivých výšek sloupce 

kolony lze použít model BDST, který byl navržen Bohartem a Adamsem 
(40)

 a následně 

upraven Hutchinsem
(42

. Ten je ovšem zaměřen na fyzikální měření kapacity sloupce při 

různých výškách sloupce. Použití zjednodušeného modelu je výhodné v tom, že ignoruje 

intraparciální odpor hmoty. 
(43)

 Jeli rychlostní kinetická konstanta (K) velká, tak dokonce i 

menší lůžko biosorbentu v koloně se dokáže vyhnout průlomovému bodu.
(44)

 

BDST model je jednoduchý model, v němž se uvádí, že výška vrstvy (Z) a čas 

absorpce (t) ve sloupci má lineární tvar. V průběhu let bylo vyvinuto několik 

matematických modelů pro analýzu studie sorpce v laboratorních podmínkách. Jeden 

z nejpoužívanějších modelů pro absorpci toxických kovů je BDST, který vychází z rovnice 

Bohart-Adamsovi a může být vyjádřen Rovnicí 3:  

  
   

   
 

 

    
   

  

  
         Rovnice 3 
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Legenda: 

Ct  koncentrace kovu v eleátu v čase t (mg dm
-3

), 

C0  vstupní koncentrace kovu(mg dm
-3

), 

kA  rychlostní kinetická konstanta (dm
-3

 mg
-1

 min
-1

), 

t čas (min), 

N0  koncentrace nasycení (mg dm
-3

), 

Z  výška sloupce (cm), 

Q celková doba průtoku (ml min
-1

). 
(30,45) 

4.3 Výpočet kolonových dat 

Za pomocí těchto dat se více dozvíme o vlastnostech a dějích, které probíhají při 

biosorpci kovů na biomasu. 

Důkladněji se jim budu věnovat ve své disertační práci. 

4.3.1 Maximální kapacita kolony 

Maximální kapacitu kolony qtotal, při dané vstupní koncentraci roztoku kovu a 

konstantním průtoku kolonou lze vypočíst z Rovnice 4:  

       
  

    
 

 

    
      
        
   

     Rovnice 4 

Legenda 

qtotal maximální kapacita kolony (mg)m 

Q celková doba průtoku (ml min
-1

) 

A celková doba průtoku (min) 

ttotal čas při odstranění 90% kovu (min) 

t0 počáteční čas (min) 

Cad koncentrace roztoku, (Cad = C0 - C) (mg dm
-3

)
(30) 

4.3.2 Rovnováha adsorpce kovu 

Rovnovážnou adsorpci kovu lze vypočíst na základě Rovnice 5:  

    
      

 
        Rovnice 5 
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Legenda: 

qex naměřená kapacita kolony (mg), 

qtotal maximální kapacita kolony (mg), 

m celková hmotnost suchého biosorbentu. (g)
 (30)

 

4.3.3 Celkové množství kovu 

Celkové množství kovu, které proteklo kolonou se vypočte z Rovnice 6: 

       
         

    
       Rovnice 6 

Legenda: 

Wtotal celkové množství kovu, které proteklo kolonou (mg), 

C0  vstupní koncentrace kovu (mg dm
-3

), 

Q celková doba průtoku (ml min
-1

), 

ttotal celková doba průtoku (min).
 (30)

 

4.3.4 Maximální adsorpční výnos  

Celkové procentuální odstranění Cr(VI) je poměr maximální kapacity sloupce 

kolony k celkovému množství Cr(VI), který protekl kolonou. Lze ho vypočíst z Rovnice 7:  

   
      

      
             Rovnice 7 

Legenda: 

Y adsorpční výnos (%), 

qtotal maximální kapacita kolony (mg), 

Wtotal celkové množství kovu, které proteklo kolonou (mg).
 (30)

 

4.3.5 Kritická výška lůžka 

Jedná se o teoretickou minimální výšku adsorbentu, který by byl schopen zabránit 

adsorpci kovu do zlomového času. Jde tedy o limitní koncentraci pro odstraněni 5 % kovu 

z roztoku studovaným sorbentem. Je dán vztahem (Rovnice 8): 

   
 

    
     

      

     
         Rovnice 8 

 



Vaštyl Michal: Odstranění Cr (VI) z vodného prostředí pomocí směsi šišek v kontinuálním průtočném systému 

2015  17 

Legenda: 

z0 kritická výška lože (cm), 

Q celková doba průtoku (ml min
-1

) 

k  konstanta adsorpční rychlosti (dm
3
 mg

-1
 h

-1
) 

N0  koncentrace nasycení (mg dm
-3

) 

ctotal vstupní koncentrace Cr(VI) (mg dm
-3

) 

cexit výstupní koncentrace Cr(VI) (mg dm
-3

)
 (30)

 

4.3.6 Výška přestupové zóny 

Jedná se o výšku sloupce, při které dochází při experimentu k bodu zlomu, tzv. 

zlomový bod. Je dána vztahem (Rovnice 9): 

          
    

    
          Rovnice 9 

Legenda: 

Hteo výška přestupové zóny (cm), 

H reálně použitá výška sloupce (cm), 

tzlo zlomový čas odstranění 3 – 5 % kovu (h) 

tsat saturační čas odstranění 90 % kovu (h).
 (30)

 

4.3.7 Efektivní výtokový objem 

Jedná se o předpokládaný objem roztoku kovu, který by mohl roztokem protéct do 

úplného obsazení vazebných míst. Je dán následujícím vztahem (Rovnice 10):  

                    Rovnice 10 

Legenda: 

Veff efektivní výtokový objem (l) 

Q celková doba průtoku (ml min
-1

) 

ttotal celkový čas (min)
 (30)

 

4.4 Charakteristika použitého biosorbentu 

Pro mou práci jsem si zvolil pro své studium biosorbent, který se skládal ze směsi 

šišek, kterou jsem již používal ve své bakalářské práci.  
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Šišky jsou z botanického hlediska orgánem pro rozmnožování nahosemenných 

rostlin.
(46)

 Lze je rozdělit na samčí a samičí. Samičí šišky jsou tvořeny zdřevnatěním 

samičích květenství a to do tvaru vřetene, na kterém jsou spirálově rozmístěny plody 

(semena) a krycí šupiny. Při zrání, které může trvat i několik let, záleží na druhu rostliny, 

šiška dřevnatí a odpadává v celku, nebo se rozpadne. Při uzráni šišky se otevřou šupiny, 

čímž se dostávají ven semena. Tyto semena mohou dosahovat velikosti od pár milimetrů až 

po několik centimetrů. Některá semena jsou jedlá a slouží jako část potravy jak 

živočichům, tak i lidem.
(46,47)

 Samčí šišky produkují převážně pyl, jsou velmi drobné 

a často dost nenápadné. Z hlediska botanického jsou významné spíše šišky samičí, jelikož 

produkují semena. 
(32) 

Pro biosorpci iontu kovu na biosorbent rostlinného původu, především vyšších 

rostlin je velmi důležité poznat strukturu jejich buněčné stěny. Důvodem této studie je 

odhalení geometrické struktury a také přítomnosti funkčních skupin na povrchu 

biosorbentu. Tyto funkční skupiny ovlivňují průběh iontové výměnné kapacity použitého 

biosorbentu. 

Základní buněčná stěna se skládá ze tří základních vrstev: 

Střední lamela 

- První vrstva byla vytvořena již, v průběhu vzniku buněk. Obsahuje především 

peptidy a proteiny. 

Primární buněčná stěna 

- Vrstva buněčně stěny, která obsahuje pevnou kostru celulosách mikrofibril. Její 

složení je především peptid, hemicelulóza a glykoproteiny. 

Sekundární buněčná stěna 

- Vrstva buněčné stěny, která je extrémně tvrdá, a buňky jsou díky ní velmi odolné 

vůči tlaku. Jsou tvořeny především celulózou, hemicelulózou a ligninem.
(32,49)

 

 

Do buněčné stěny se běžně ukládají anorganické látky, jako jsou například oxid 

křemičitý (SiO2), uhličitan sodný (Na2CO3) – potažení minerálním kamenem tzv. 

inkrustace. Anebo také organické látky se ukládají do buněk, jako jsou lignin a kutin.  

Látky, které se takto vkládají do buněk většinou napomáhají buňce být tvrdší 

a odolnější proti vnějším vlivům, ale také vytvářejí prostředí pro možnou úpravu 

a následnou aktivaci roztokem a využití jako biosorbentu.
(49)
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5 CHARAKTERISTIKA Cr(VI) 

Chrom, latinsky Chromium, chemická značka Cr, je světle bílý lesklý kov patřící do 

VI. skupiny periodického systému prvků. Jedná se v podstatě o nejtvrdší kov ze všech 

kovů podle Mohsovy stupnice. Tvrdost chromu je 8,5.
(24,48)

 

Za normálních podmínek je velmi stálý a chemicky poměrně dosti odolný. 

Chrom se nerozpouští v koncentrovaných kyselinách a také ani v lučavce královské. Je 

to způsobeno pasivační vrstvou oxidu chromitého (Cr2O3) na povrchu kovu. Za vyšších 

teplot tento kov přímo reaguje s halogeny, borem, sírou, uhlíkem, křemíkem i dalšími 

kovy.
(50)

 

Sloučeniny obsahující chrom s oxidačním číslem šest jsou považovány za toxické 

a patří mezi látky s karcinogenními účinky. Navíc dichromany jsou dle zákona 

klasifikovány jako vysoce toxické. Vypouštění chromu a jeho sloučenin do vodního 

prostředí popisuje legislativa ES. Je to dáno Směrnicí Rady 76/464 o znečištění způsobené 

určitými nebezpečnými látkami.
(51)

 

V České republice je to upravováno nařízením vlády č. 23/2011 Sb. o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.
(51)

 

V těle se nachází především ve tkáních s vysokým obsahem sacharidů, především 

pak glukosy. Obsah chromu v lidském organismu není zatím pevně stanoven. Ovšem 

předpokládá se, že je menší než 1 mg. Ke vstřebávání dochází stejně jako u železa 

a vylučuje se z těla močí. Střebávání chromu zvyšuje obsah aminokyselin, kyseliny 

askorbové, vysoká hladina cukru, oxalátů a aspirinu. Kdežto fytáty a antacida 

(hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hořečnatý) resorpci snižují. Do těla se dostává 

výhradně trávicím traktem.
(17,52)

 

V přírodě se chrom vyskytuje nejčastěji v rudách chromit FeO·Cr2O3 a krokoit 

PbCrO4. Další minerály s obsahem chromu jsou např. uvarovit Ca3Cr2(SiO4)3, brezinait 

Cr3S4, carlsbergit CrN, tongbait Cr3C2, tarapacait K2CrO4 a přibližně stovka dalších. Občas 

se zde vyskytuje jako ryzí kov. Z minerálů má nejvyšší obsah chromu (87,47 % Cr) vzácný 

minerál ferchromid Cr3Fe0,4. Mezi mineralogické rarity patří vzácný minerál lopezit 

K2Cr2O7, doposud jediný známý přírodní dichroman, který se zcela ojediněle nalézá pouze 

v aridních oblastech Chile.
(18)
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Chrom je zastoupen v různých průmyslových procesech, jako je pokovování 

ocelových konstrukcí, činění kůže, barvení textilu, výroba barviv a pigmentů, ale také při 

rafinaci ropy.
(52)

 

Koncentrace chromu v odpadní vodě je povolena 700 µg dm
-3

. V neutrálním 

prostředí jsou vytvářeny chromité kationty koloidního charakteru. Při poklesu hodnoty pH 

na hodnotu pod 5,0 je chrom dosti stabilní. A proto je důležité analyzovat celkový obsah 

chromu, který spolehlivěji určí celkovou koncentraci chromu.
(28.52)

 

Chrom s oxidačním číslem šest je ve vodě přítomen ve formě oxoaniontů. Cr(VI). 

V přítomnosti organických látek, které jsou obsaženy v podzemní vodě a v zemině, se 

redukuje na Cr(III). Většina chromu, která je ve vodě obsažena se drží především u dna, 

ovšem malé množství chromu může být ve vodě i rozpuštěné. Tyto chromové sloučeniny 

mohou být rozpuštěné ve vodě léta, dokud nedojde k usazení na dně. 
(52)

 Pokud je Cr(VI) 

obsažen v podzemní vodě, která je slabě alkalická nebo slabě kyselá popřípadě neutrální, 

dochází k jeho redukci na formu Cr(III).
(17,18)

 

Chrom s oxidačním číslem šest může být toxický. Při jeho inhalaci, může dojít 

k poškození sliznice nosu, krku a dráždění plic. Na základě studie pozorování 

pracovníků v továrně na zpracování chromu se došlo k závěru, že Cr(VI) je považován 

a klasifikován jako známý lidský karcinogen kvůli chronické inhalační expozici. 

Ovšem při požití dochází k narušení gastrointestinálního traktu, poškození jater 

a ledvin. Ovšem studie prokázala, že naopak pravděpodobně nedochází ke vzniku 

rakoviny, jelikož je rychle konvertován, v žaludku, na chrom s oxidačním číslem 

tři.
(17,52)

 

Vybrané atomové, fyzikální a chemické vlastnosti chromu jsou uvedeny 

v následující tabulce 1. 
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Tabulka 1: Vybrané atomové, fyzikální a chemické vlastnosti chromu 
(24,48,53) 

 

protonové číslo 24 kovalentní poloměr [pm] 127 

relativní atomová 

hmotnost 
51,9961 specifické teplo [J.g

-1
.K

-1
] 0,45 

perioda 4 slučovací teplo [kJ.mol
-1

] 16,9 

skupina VI.B 
tepelná vodivost [W.m

-

1
.K

-1
] 

93,9 

zařazení 
přechodné 

kovy 
elektrická vodivost [S.m

-1
] 7,9.106 

rok objevu 1 797 1. ionizační potenciál [eV] 6,7666 

teplota tání [°C] 1 857 2. ionizační potenciál [eV] 16,5 

teplota varu [°C] 2 672 3. ionizační potenciál [eV] 30,96 

hustota [g.cm
-3

] 7,19 tvrdost podle Mohse 8,5 

hustota při teplotě tání 

[g.cm
-3

] 
6,3 

tvrdost podle Vickerse 

[MPa] 
1 060 

elektronegativita 1,66 
tvrdost podle Brinella 

[MPa] 
1 120 

oxidační stavy I - VI 
modul pružnosti ve smyku 

[GPa] 
115 

elektronová konfigurace 
[Ar]3d5 

4s1 

modul pružnosti v tahu 

[GPa] 
279 

atomový poloměr [pm] 166 bod supravodivosti [K] -  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci a také na závěrečnou práci 

Kováľové 
(55)

, které se zabývají vlivem jednotlivých parametrů biosorpce Cr(VI) na 

biomasu šišek. Tyto práce především věnují pozornost vsádkovému systému biosorpce. 

Práce se zabývají studiem kinetiky a vlivu podmínek (chemická aktivace, vliv podmínek 

pH) na průběh biosorpce pro stejný nebo podobný biosorbent, tedy směs šišek. Veškerá 

experimentální část byla realizována v laboratořích IEI VŠB TUO. V této části jsou 

popsány použité metody a následně v kapitole výsledky jsou prezentovány naměřené 

výsledky. 

6.1 Metodika sběru a úprava směsi šišek 

Pro praktickou část své diplomové práce bylo důležité vhodně připravit biosorpční 

médium pro biosorpci. Příprava biosorbentu spočívala ve sběru a následné mechanické, 

fyzikální a chemické úpravě. Celá metodika je popsána v následujících řádcích. 

Šišky byly sbírány ve třech různých lokalitách v období září až října v roce 2010. 

Jedna z oblastí se nacházela v Moravskoslezském kraji a to na Hukvaldech. Další oblast 

sběru šišek byla na východním Slovensku, konkrétně Prešovský kraj. Třetí oblast, kde byly 

šišky sbírány, byla v západním Slovensku v Žilinském kraji. K realizaci svých měření jsem 

použil směs jednotlivých druhů šišek, konkrétně se jednalo o šišky borovice a smrku.  

Šišky jehličnatých stromů se po sběru sušily nejdříve v laboratoři při teplotě  

20-25 °C (laboratorní teplota) po dobu 24h. Po vysušení byly mechanicky upravovány na 

zrnitost >2mm za pomocí drtiče a byli odděleny nerezovými síty Retch o velikosti 

síťovacích ok > 2mm. A dále byla drcena na velikost frakce 1-2mm. Výsledná frakce 

zrnitosti 1-2mm byla použita ve všech měřeních.  

Takto připravená směs vzorku byla dále chemicky upravená. A to konkrétně 

aktivací pomocí kyseliny chlorovodíkové (HCl) o koncentraci 2 mol dm
-3

 po dobu 30 min. 

Tato aktivace byla zvolena na základě výsledků předchozích prací, jelikož byla 

vyhodnocena, jako nejlepší. Tyto hodnoty byly naměřeny na IEI VŠB TUO. Vzorky 

biosorbentu byly aktivovány mícháním v třepacích inkubátorech typ GFL 3031 (Helago-

CZ, s.r.o., Česká republika) při konstantních otáčkách 200 ot. min
-1

. Po uplynutí doby 
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30min byl biosorbent přeceděn přes síto, abychom se zbavili přebytečného množství 

činidla. Takto aktivovaný materiál byl opakovaně a důkladně proplachován destilovanou 

vodou, tak aby byl odstraněn přebytečný zbytek aktivačního činidla. 

Aktivovaný a mokrý biosorbent byl hned použit pro kolonovou biosorpci (dříve než 

uschl). 

6.2 Metoda analýzy Cr(VI) 

Pracovní roztoky o různých koncentracích Cr(VI) pro proces biosorpce byly 

získávány vždy pomocí ředění ze zásobního roztoku o koncentraci 1000 mg.dm
-3 

(1,0000 g.dm
-3

). Tento roztok byl připravován rozpuštěním analyticky čistého dichromanu 

draselného (K2Cr2O7 p.a., Penta) v pufru o hodnotě pH 1,1. Díky tomu došlo v roztoku 

dichromanu draselného ke stabilizaci jeho koncentrace. Kontrola hodnoty pH byla 

ověřována pomocí stolního pH metru ION 340i (WTW, Česká republika). Pro každý 

experiment byl připraven čerstvý roztok. 

Koncentrace Cr(VI) při vstupu v modelových roztocích ci a rovnovážná zbytková 

koncentrace Cr(VI) v eleátu po biosorpci cf bylo analyzovano pomocí spektrofotometrie a 

to metodou dle ČSN ISO 11083 Stanovení chromu (VI) – Spektrofotometrická metoda s 

1,5-difenylkarbazidem 
(54)

 a poté je měřen na přístroji DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, 

Germany). Celý proces stanovení obsahu Cr(VI) ve vodném prostředí je založen na 

principu chemické reakce kdy 1,5 difenylkarbazit reaguje s Cr(VI) za vzniku 

1,5 difenilkarbazonu, který má červeno-fialově zbarvený komplex v kyselém prostředí. 

Kyselé prostředí bylo zajištěno pomocí kyseliny fosforečné (H3PO4). Takto zbarvený 

roztok se měří fotometricky o vlnové délce 540 nm. 

6.3 Metoda studie výšky biosorbentu 

Výška biosorbentu byla před experimentem stanovena na velikost sloupce 10, 15 a 

20cm, což pro reálný vzorek šišek o velikosti frakce 1-2 mm činí hmotnostní dávku 31 g, 

45 g a 64 g směsi šišek. Takto navážený sorbent byl následně aktivován, jak je popsáno 

v předchozí kapitole (6.1 metodika sběru a úprava vzorku). 

Takto připravený biosorbent byl následně dán do skleněného válce, který byl na 

spodní části ukončen fritou, na kterém byly umístěny skleněné kuličky a skelná vata, která 
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zamezovala prostupu sorbentu k fritě. Následoval tedy mokrý biosorbent o dané hmotnosti 

a byl zakončen skelnou vatou a skleněnými kuličkami, kvůli zatížení sorbentu. 

Celý takto naplněný válec byl připojen na čerpadlo peristaltické s opěrnou dráhou 

(PCD 84), které čerpalo přesně stanovené množství roztoku. Pro určení ideální výšky byl 

použit průtok 10 mil min
-1

. Vzorky byly odebírány každých 30 min do doby, dokud 

vstupní koncentrace se nerovnala koncentraci výstupní. Pak ještě byly odebrány tři 

kontrolní vzorky a následně byla analýza ukončena. 

Dle naměřených hodnot byl vyhodnocen nejlepší sloupec pro další experimentální 

část. Všechna měření byla tři krát opakována a ve výsledcích jsou vždy průměrné hodnoty. 

6.4 Metoda vlivu rychlosti průtoku na biosorpci 

Dle měřené ideální výšky sloupce a po následném vyhodnocení výsledků bylo dále 

postupována v experimentální části této práce. V této části práce byl zjišťován ideální 

průtok pro absorpci Cr(VI) z vodného prostředí. Pro tuto experimentální část byly zvoleny 

rychlosti průtoku 10, 20 a 40 mil min
-1

. Tyto průtoky vycházeli z odborných vědeckých 

prací publikovaných v odborných časopisech.  

Celý proces stanovení probíhal takřka stejně jak u hledání ideální výšky sloupce, 

ovšem s tím rozdílem, že roztok s kovovými ionty byl upravován na pH 1, tím bylo 

docíleno vytvoření ideálních podmínek pro biosorpci Cr(VI) na biomasu směsi šišek. Tyto 

informace byly získány z bakalářské práce, kterou jsem napsal v dřívějších letech, která se 

zabývala studiem ideálních podmínek pro biosorpci Cr(VI) na směs šišek. 

Vzniklé výsledky byly dále zpracovávány a použity do Thomasova modelu, Yoon-

Nelsonova modelu a BDST modelu. Všechny výsledky jsou zpracovány a vyhodnoceny 

v dalších kapitolách. 

6.5 Metodika hodnocení výsledků 

Všechny analýzy byly realizovány třikrát. Všechny prezentované data představují střední 

hodnoty ze tří nezávislých analýz. Statistická analýza byla provedena v programu 

Microsoft Excel 2013. Všechny biosorpce byly realizovány za totožných podmínek a slepý 

vzorek byl realizován taktéž ovšem bez přítomnosti biosorbentu.  
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7 VÝSLEDKY 

Měření probíhalo v kontinuálním průtočném systému v náplňové koloně. Na 

začátku byly vytvořeny průlomové křivky. Je to z toho důvodu, že se ukazuje rychlost 

postupného zaplňování aktivačních míst na biosorbentu. Další části studie se zabývá 

hledáním ideální výšky kolony a rychlosti průtoku iontů kovu přes biosorbent. Ideální 

výška a ideální rychlost průtoku pak bude dále použita v kinetických modelech 

dynamických systémů. 

7.1 Vliv výšky kolony 

Ze studie výšky kolony, které je zobrazena na obrázku č. 4 lze říct, že zaplňováni 

aktivačních míst na biosorbentu probíhalo postupně v různých časových intervalech 

v závislosti na výšce biosorbentu v koloně.  

 

Obrázek 3: Vliv výšky kolony na biosorpci 
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V poměru mezi C/C0 byla dosažena hodnota 1,0 (tedy 100%), až po zcela nasycení 

všech aktivačních míst na biosorbentu. Kompletním nasycením biomasy byla analýza 

ukončena. 

Lze říci, že v prvních 30 min z kolony vytékal eleát, který měl konstantní rychlost 

rychlost výtoku z kolony ven a měl nižší koncentraci iontů kovu, než byl rozsah měřící 

metody, tedy pod 0,2 g dm
-3

. To bylo způsobeno ředěním eleátu pro stanovení ve 

spektrofotometru. Tento děj se objevil u dvou vzorků a tedy u sloupce výšky 10 cm a u 

sloupce výšky 15 cm, jak je vidět na obrázku 4. U výšky lůžka 20 cm měl proces 

pozvolnější náběh a tedy eulát o koncentraci nižší než je mez detekce spektrofotometru 

vytékal po dobu 60 min a poté nastal prudký nástup zaplnění aktivačních míst na 

biosorbentu. Celková délka zaplnění aktivačních míst u biosorbentu se lišila. Nejrychleji 

došlo k zaplnění biosorbentu u výšky 20 cm a tedy za 300 min, u výšky sloupce 15 cm to 

bylo 330 min. Tento proces byl nejdelší u výšky sloupce 10 cm a to po dobu 420 min. 

Díky výsledkům, které mi poskytla kinetická analýza biosorbentu v kontinuálním 

průtočném systému, jsem vyhodnotil, jako nejvhodnější výškou 10 cm vysoké lůžko 

biosorbentu, tedy hmotnosti 31 g pro další měření. 

7.2 Vliv průtoku 

Měření bylo zaměřeno na studium účinnosti biosorbentu v závislosti na rychlosti 

průtoku roztoku obsahujícího Cr(VI) náplňovou kolonou.  

Při studiu průtoku na biosorpci Cr(VI) byl experimentálně sledován vliv na  

zachování počáteční koncentrace (100 mg dm
-3

) a na výšku vrstvy biosorbentu 10 cm. 

V rámci studia, vlivu průtoku, jsem sledoval rychlost proudění roztoku v rozmezí 

od 10 do 40 ml min
-1

.   

Celý proces stanovení probíhal při pH 1, tím bylo docíleno vytvoření ideálních 

podmínek pro biosorpci Cr(VI) na biomasu směsi šišek. Stanovení probíhalo za 

laboratorních podmínek, tedy při teplotě 20-25°C. 

V rámci studia ideálního průtoku bylo zjištěno, že nejlépe naměřený průběh 

biosorpce byl zaznamenán při rychlosti proudění roztoku 10 ml min
-1

. Celý průběh 

zaplňování reakčních míst ionty kovu trval 1380 min. Ostatní pozorované rychlosti 
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proudění měli o poznání horší výsledky. Pro názornou, roztok o rychlosti proudění 

40 ml min
-1

 měl aktivační centra zaplněná za 1020 min.  

Ze studie ideálního průtoku vyplívá, že na zaplňování aktivních center na povrchu 

biosorbentu má rychlost průtoku velký vliv. 

Průlomové křivky, Ct/C0 proti času (t) jsou znázorněny na obrázku 5 a to pro tři 

různé průtoky 10, 20 a 40 ml min
-1

. 

 

Obrázek 4: Vliv průtoku na biosorpci 
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znamená, že doba kontaktu chromu a aktivovaným biosorbentem je velmi krátká při vyšší 

rychlosti průtoku, což způsobuje snížení účinnosti odstraňování iontů kovu.  

7.3 Kinetické modely dynamických systémů 

Pro studium kinetických modelů dynamického systému byly použity naměřené 

hodnoty ideální výšky sloupce a rychlosti průtoku roztoku iontu kovů.   

7.3.1 Thomasův model 

Z modelu vyplívá, že biosorbent se choval lépe než teoretický předpoklad, viz 

tabulka 2. Při porovnání experimentální části vůči teoretické byla zjištěna rozdílnost 

hodnot. Studie prokázala, že na 1 g biosorbentu dokáže navázat 48,97 mg Cr(VI). 

Teoretická hodnota nám vychází qteo= 38,61 (mg.g
-1

). Což znamená, že rozdíl hodnot je 

10,36 (mg g
-1

).  

 

Obrázek 5: Thomasův model 
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Množství kovu, které bylo prolito kolonou za celkový čas se rovná hodnotě 

tt =1380 min. Celkové množství kovu, které prošlo kolonou mtotal=1518 mg. Celkové 

množství, které bylo zachyceno za pomoci biosorbentu, činilo qtotal=1197 mg. Tato 

hodnota odpovídá účinnému odstranění 78,85 % celkového kovu z roztoku za pomocí 

biosorbentu směsi šišek.  

Tabulka 2: Thomasův model 

*V čase t1=30min 

7.3.2 Yoon-Nelsonův model 

Tento model předpovídá dobu studie pro danou koncentraci iontu kovů. Získaná 

experimentální data byla do tohoto modelu. Viz tabulka 3: a obrázek 7  

 

Obrázek 6:Yoon-Nelsonův model 
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Dle Yoon-Nelsonova modelu lze říci, že předpokládaná absorpční kapacita je 

q0teo = 60,26 mg.dm
-3

, ovšem mnou naměřené hodnoty v experimentální části byly o něco 

menší a činili pouze q0ex = 48,9232 mg.dm
-3

. Z toho vyplývá, že sorpční kapacita 

experimentu v závislosti na množství kovu a objemu roztoku je o 11,34 mg.dm
-3

 nižší než 

teoretické množství. 

Tabulka 3: Yoon_Nelsonův model 

 

V experimentální části jsem dospěl k výsledku, že čas potřebný k zaplnění poloviny 

reakčních míst je Tex 50% = 780 min, což je o 69 min lepší čas než čas vypočtený 

teoretický, ten má hodnotu Tteo 50%= 849 min. Díky tomu došlo k rychlejšímu odstranění 

množství kovu z roztoku. 

7.3.3 BDST model 

Jeden z nejpoužívanějších modelů pro adsorpci toxických kovů. Je založen na 

studiu výšky biosorbentu v koloně. BDST model je založen na Bohart-Adams rovnici. 

 

Obrázek 7: BDST model 
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Z tabulky 3: lze vyčíst, že teoretická minimální výška absorbentu, u které by byl 

schopný zabránit absorpci do zlomového času činí Z0 = 7,51 cm.  

Teoreticky nejnižší výška přestupové zóny činní Hteo = 8,71 cm. V mém případě 

bylo použito 10 cm lůžko biosorbentu, tedy o 1,26 cm vyšší sloupec biosorbentu. 

 
Tabulka 4: BDST model 

Rychlostní konstanta Ka se počítá od průsečíku BDST modelu a charakterizuje 

rychlost přenosu rozpuštěné látky z kapalné fáze na pevnou fázi. Vypočítané N0 a Ka byly 

40998 mg dm
-3

 a 0,7845 dm
3 

mg
-1

 h
-1

 

 

N0  

(mg dm
-3

) 

Ka  

(dm
3 

mg
-1

 h
-1

) 

Z0  

(cm) 

Hteo 

(cm) 

4,998 0,7845 7,51 8,71 
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8 ZÁVĚR 

Výsledky ukazují, že mnou použitý biosorbent je dobrá alternativa k odstraňování 

chromu (VI) z vodného prostředí a to díky nízkým pořizovacím nákladům a je efektivní 

k izolování chromu z průmyslových odpadních vod. Metody, které byly použity a také 

modely pro vyhodnocení dat nám mohou do budoucna říct důležité informace o složitých a 

většinou ještě neznámých biosorpčních mechanizmech. U experimentálních výsledků jsem 

došel k závěru, že proměnná, která nejvíce ovlivňuje odstranění iontů kovu z roztoku je 

množství biosorbentu v koloně a hlavně rychlost průtoku roztoku kovových iontů přes 

lůžko.  

Kapacita odstranění kovu za optimálních podmínek byla ve výši 48.97 mg kovu / g 

na množství biosorbentu. Kovové ionty byly za optimalizovaných podmínek navázány na 

povrch biomasy z roztoku 48,9232 mg.dm
-3

 a to při rychlosti průtoku roztoku kolonou 

10 ml.min
-1

. 

Absorpční výnos kolony byl 78,85 % navázaných iontů kovu na povrch biomasy. 

V reálných číslech to znamená, že do kolony bylo přivedeno celkové množství kovu o 

hmotnosti mtotal = 1518 mg a povrch biosorbentu bylo navázáno množství mex = 1197 mg 

kovu. 

Dalšími faktory, modely a průběhem biosorpce toxických látek se budu zabývat ve 

své disertační práci. 
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