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Abstrakt 

V předložené bakalářské práci byla ke kontinuálnímu odstranění manganu použita 

mechanicky upravená a chemicky aktivovaná směs šišek. Byly zkoumány účinky různých 

provozních podmínek, jako průtok (10, 20, 40 ml min-1), výška lůžka (5, 10, 15 cm) a hodnota 

pH vstupního roztoku manganu. Nejlepší odstranění manganu bylo získané použitím výšky 

lůžka 15 cm a nižší rychlosti průtoku 10 ml min-1, při hodnotě pH 6,0. Ve většině adsorpčních 

procesů je adsorbent ve styku s roztokem v pevné výšce lůžka. Použité matematické modely 

jsou nutné k předpovědi výkonu adsorpčního procesu a pro optimalizaci návrhu provozních 

podmínek. Thomasův model, Yoon-Nelsonův model a model BDST byly použity k analýze 

experimentálních výsledků. Bylo zjištěno, že matematické modely (teoretické konstanty) 

vykazují dobrou shodu s experimentálními výsledky. Byly stanoveny dynamické parametry, 

jako jsou rychlostní konstanty (kTh, K), časová konstanta (τ), teoretické adsorpční kapacity 

(N0, q0).  

Klíčová slova 

Biosorpce, biosorbent, dynamická adsorpce, kolonová adsorpce, mangan, směs šišek, 

Thomasův model, Yoon-Nelsonův model, BDST model. 



Abstract   

In this work, fixed-beds with chemical activation mixtures of cones were employed to 

selectively remove manganese aqueous solution. The effects of various operating conditions 

such as flow rate (10, 20, 40 ml min-1), bed height (5, 10, 15 cm) and pH 6,0 of the feed 

solution on the performance of the fixed beds were investigated. Better selectivity was 

obtained at a higher bed height 15 cm and lower flow rate 10 ml min-1. In most adsorption 

processes, the adsorbent is in contact with fluid in a fixed bed. Fixed-bed column 

mathematical models are required to predict the performance of the adsorptive separation of 

manganese for optimizing design and operating conditions. Thomas model, Yoon-Nelson and 

Bed Depth Service Time (BDST) models were used to analyze the experimental results. 

Mathematical models were found to show a good agreement with the experimental results. 

The dynamic parameters such as rate constant (kTh, K), 50% breakthrough time (τ), theoretical 

adsorption capacity (N0, q0) were determined. 

Key words 

Biosorption, biosorbent, dynamic adsorption, fixed-bed column, mixure of cones, Thomas 

model, Yoon-Nelson model, BDST model.  
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Kontaminace pitné vody toxickými kovy patří mezi největší problémy dnešní doby, které 

se týkají životního prostředí, a tento problém se řeší po celém světě. Tato otázka a nové 

postoje k životnímu prostředí jsou aktuální především v posledních 20 letech. Voda je 

důležitou součástí výživy pro živé organismy. V dnešní době dochází ke kontaminaci 

prostředí toxickými látkami, především industriálními odpady, které znečišťují vodu (těžba, 

metalurgie, výroba nerezové oceli, atd.). Dochází ke kontaminaci vodních zdrojů těžkými 

kovy. Odstranění látek, které znečišťují životní prostřední a především vodu, jsou v dnešní 

době velkým ekologickým problémem. 

Toxické kovy se mohou dostávat do ekosystému přirozenou cestou, např. zvětráváním 

mateřských hornin, které obsahují příslušný kov. Tímto způsobem se do přírody dostává malé 

množství toxických látek. Mnohem větší množství toxických kovů se dostává do přírody 

lidskou činností S průmyslovou revolucí, kdy docházelo k dobývání rud, došlo ke zvýšení 

množství mědi, olova a zinku. Z následných metalurgických aktivit se do prostředí začaly 

dostávat i kovy jako je nikl, rtuť, arsen, kadmium. Tyto látky jsou vypouštěny 

v průmyslových oblastech do vody. [1] 

Proto je snaha v dnešní době předcházet vzniku znečištění a dále jeho rychlého odstranění 

z přírody, abychom zabránili jeho účinkům na živé organismy. 

Biosorpce jako proces čištění vod se využívá od druhé poloviny 20. století a i v dnešní 

době je považován za moderní technologii, která slouží k odstranění toxických kovů, a to 

většinou z odpadní průmyslové vody. Tato metoda se dá použít i při velmi nízké koncentraci 

kovových iontů ve znečištěné vodě. [2] 

Bakalářská práce se bude zabývat dynamickou adsorpcí manganu z vodného prostředí 

použitím směsi šišek jako adsorbentu za předem daných adsorpčních podmínek (kolonová 

metoda). Jedním z nejdůležitějších faktorů je hodnota pH, která ovlivňuje výskyt manganu 

a jeho chování ve vodném prostředí (viz kapitola 5 MANGAN). V experimentální části je 

popsána mechanická a chemická úprava biosorbentu. Je popsán průběh laboratorního měření 

a dále pak vyhodnocení naměřených hodnot. Následně jsou všechna data porovnána v diskuzi. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

Historie výzkumu biosorpce se datuje k šedesátým létům 20. století, kdy bylo zjištěno, že 

biomasa může změnit vlastnosti kontaminantu různými způsoby. Tato vazba kovu na biomasu 

byla dále užitečná pro biohydrometalurgii a biogeochemii. O deset let později byl popsán 

a vypracován první způsob využití biomasy při čištění odpadní vody. Od roku 1990 se datuje 

historie biosorpce jako vědního oboru. Velký přínos v tomto oboru měl vědec prof. Bohumil 

Volesky z McGill University v Kanadě, který poskytl mnoho teoretických prací ohledně 

základů procesů biosorpce. A také se snažil tuto metodu zkomercializovat. Ve vědeckých 

pracích pana prof. Bohumila Voleského byly popsány reakce mezi kovovými kationty 

a buněčnou stěnou, kdy došlo ke snížení koncentrace kovů až tisíckrát. Při těchto procesech se 

také zjistila a byla i dokázána selektivita kovů. Hlavní důraz při biosorpci je kladen na 

biomasu, protože je to světově rozšířený a levný biologický materiál. [3, 15] 

Kolonová adsorpce (dynamická adsorpce) se stala často používanou metodou v čištění 

odpadní vody. Využívá se zde nízkonákladových sorbentů a jejich uplatnění při odstraňovaní 

kontaminantů z vody [13]. Při dynamické sorpci dochází k procesu, při kterém roztok 

adsorbátu protéká nehybnou vrstvou adsorbentu, jenž je mechanicky upraven na určitou 

zrnitost a většinou chemicky aktivován různými aktivačními činidly. Dále pak dochází 

k čištění, tedy ke snižování koncentrace adsorbátu tím, že adsorbát protéká nehybnou částí 

kolony. Reakce probíhá v koloně, kde má adsorbent určitou výšku. V ideálním případě by měl 

z kolony vytékat roztok bez adsorbátu. [4]  

Autoři, kteří se zabývali biosorpcí a jako sorbovaná látka byl použit mangan: 

V. Vijayaraghavan a kol. [5] se ve své práci zabývali odstraněním Mn(II) a Zn(II) 

z vodného prostředí. Jako sorbent studovali potenciál skořápek z krabů (Portunus 

sanguinolentus). Zjistili, že schopnost sorpce závisí na hodnotě pH, ideální hodnota pH pro 

mangan i pro zinek v oxidačním stupni II je 6,0. Mechanismus odstraňování kovů byl 

identifikován jako mikro-vysrážení kovů uhličitany s následnou adsorpcí na chitin, který je na 

povrchu skořápek krabů. Proces biosorpce probíhal rychle, odstranění 90 % Mn(II) proběhlo 

za 90 min a odstranění 90 % Zn(II) proběhlo za 120 min. Počáteční koncentrace obou kovů 

pro tento experiment byla 500 mg l-1. 

García-Mendieta a Olguín, [6] se zabývali výzkumem, ve kterém se snažili vysvětlit 

vliv hodnoty pH při odstranění manganu a železa a jejich vlastnosti ve vodném prostředí. Pro 
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výzkum použili zelené rajčatové slupky, které byly smíchány s 0,2% formaldehydem. 

Formaldehyd byl použit kvůli zabránění vyluhování organických složek. Ve své práci 

nejdříve zkoumali sorpci jednotlivých prvků a dále pak průběh sorpce obou prvků současně. 

Přišli na to, že pokud sorbují oba prvky zároveň, pak tyto prvky nesoutěží o aktivní místa, 

takže se jejich sorpční vlastnost nesnižuje. Pro Mn(II) byla jako sorpční mechanismus 

navržena iontová výměna a vznik komplexů a pro Fe(III) byly jako sorpční mechanismy 

navrženy iontová výměna a srážecí reakce. García-Mendieta a Olguín zjistili a popsali ve své 

práci, že ideální hodnota pH je 6,0 -  při této hodnotě byli schopni odstranit 84,8 % z původní 

koncentrace rozpuštěného manganu ve vodném prostředí. Autoři pracovali s koncentracemi 

v rozpětí 2,5-300 mg l-1.  

Autoři, kteří se zabývali biosorpcí a jako bisorbent byly použity šišky: 

Y. Nuhoglu a E.Oguz [10] použili k odstranění mědi v oxidačním stavu II z vodného 

prostředí biomasu ze šišek Zerave západní (Thuja Occidentalis). Šišky byly vysušeny při 

90 °C po dobu 48 hod. A dále byly nadrceny na konstantní velikost 125-250 µm. Při pokusu 

byly používány rozdílné vstupní koncentrace měďnatého kationtu v roztoku.  

H. Ucan a kol. [11] použili šišky z Borovice lesní (Pinus sylvestris) k odstranění Cr(VI) 

z vodného prostřední. Pří pokusu prokázali, že šiška je schopna Cr(VI) z vodného prostředí 

odstranit. Biomasa byla sušena při 80 °C po dobu 24 hod. Poté byla nadrcena na jemný 

prášek, který byl prosit přes měděné síto na požadovanou velikost 37 µm. 

M. E. Fernandez a kol. [9] používali šišky, které byly alkalicky upraveny k odstranění 

základních barviv z dvousložkových roztoků. Jako biosorbent byla použita šiška Cypřiše 

vždyzeleného (Cupressus sempervirens). Šišky byly vysušeny pří 60 °C, nadrceny, namlety 

a prosety na požadovanou velikost. Frakce šišek se pohybovala v rozmezí 105-500 µm. Šišky 

byly ponechány jednu hodinu v roztoku 0,5% hydroxidu draselného při laboratorní teplotě a 

míchány pomocí magnetického míchadla. Po 60 min byla směs důkladně promyta 

destilovanou vodou, aby se odstranil přebytečný hydroxid draselný. Používaly se šišky se 

zrnitostní frakcí 250-500 µm.  

A. E. Ofomaja a kol. [20] použili k odstranění Cu(II) a Pb(II) jako biosorbent prášek ze 

šišek borovice, které byly aktivovány pomocí hydroxidu draselného. Šišky byly promyté, aby 

se odstranily nečistoty jako je písek a zbytky listí, a dále sušené při 90 °C po dobu 48 hod. 

Celé šišky byly nadrceny potravinářským mixérem na prášek.  
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M. E. Argun, a kol. [7] použili borovicové šišky aktivované Fentonovou oxidací 

k odstranění Cd(II) a Pb(II). Sorbent byl sušen při teplotě 80-85 °C po dobu 2 hod. Velikost 

částic byla normována podle USA standardů, a to na rozměr 50, 60 a 80 ok (0,297, 0,250 

a 0,177 mm). Došlo k odstranění v průměru 90 % obou prvků při hodnotě pH 7,0.  
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3 SORPCE  

Sorpce je komplexní proces, při němž dochází jak k adsorpci, tak k absorpci, popř. 

i k chemické reakci nebo jinému vázání adsorbátu (např. kapilární kondenzací nebo 

výměnnou iontovou adsorpcí). [18] 

Jedná se o technologii využívající sorbenty, při které dochází k odstranění iontů těžkých 

kovů z odpadní vody. Tato metoda by měla v budoucnu zcela nahradit fyzikálně-chemickou 

sorpci, která se dnes převážně používá, jelikož se nejedná o metodu vhodnou pro životní 

prostředí vzhledem k vysoké spotřebě chemikálií. [8] 

Biosorpce se může definovat jako schopnost navázat látky z vodného roztoku na povrch 

sorbentu, který pochází z přírody (živá a neživá biomasa). Při této reakci se nebere v potaz 

metabolizmus. Biosorpce je založena na fyzikálně-chemických reakcích a interakcích, které 

probíhají na buněčné stěně sorbentu a kovovém iontu. Většina procesů probíhá na fyzikálně 

a chemicky upravených biologických sorbentech. [8] 

Výhodou použití biosorpce jsou rychlé zachycení a izolování kovů neživou biomasou 

a nízké provozní náklady (použití levných sorbentů, které jsou lehko dostupné). U biosorpce 

není nutné dodávat živiny biomase, ta se dá snadno získat jako odpadní průmyslový materiál. 

Při biosorpci se chemická spotřeba kyslíku (CHSK) u odpadní vody nezvyšuje. Jelikož jsou 

biosorbenty selektivní a regenerovatelné, je proces biosorpce účinný i při velmi nízkých 

koncentracích znečišťující látky. Jedná se tedy o velmi levnou a biologickou cestu odstranění 

kontaminantů ve vodném prostředí, která využívá chemisorpci a fyzikální adsorpci. [8, 17] 

V dnešní době jsou známé dvě technologie, při kterých se odstraňují znečišťující látky 

z vodných roztoků. Používají se především k odstranění kovových kationtů a aniontů, síranů 

a dusičnanů. Mluví se tedy o biosorpci a bioakumulaci. [31] 

Bioakumulace se může definovat jako biosorpce, při které dochází k ukládání toxických 

látek přímo do těla a tkání živých organismů (tady je schopnost odstranění maximálně 10 %). 

Tato metoda může probíhat jak v řádech hodin, tak i v řádech dnů. Při této metodě se využívá 

jako sorbent také biomasa, ale především živá - nutnost přijímání živiny do buňky. 

U bioakumulace je nevýhodou, že nahromaděná (většinou škodlivá) látka se dostává 

do dalších částí buněk v organismu. K ukládání může docházet kdekoliv v buňce, např. 

ve vakuolách (vysoký obsah vody) nebo lysozomech. Na druhou stranu se vstřebaná látka 
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dostane k různým metabolickým drahám, protože jak bylo zmíněno, využívá se především 

živá biomasa, kdy se může snížit toxicita kovu. [8, 31, 32] 

3.1 Mechanismus biosorpce 

Po dlouhou dobu nebyl znám mechanismus biosorpce. Vědci se domnívali, že biosorpce 

je komplexem různých fyzikálních a chemických interakcí a reakcí, nejvíce se přikláněli 

ke srážecím reakcím, fyzikální adsorpci a iontové výměně. Mechanismus, při kterém dochází 

k biosorpci kovů, je založen především na iontové výměně, chelataci, fyzikální a chemické 

adsorpci na buněčných stěnách. Čím více je povrch biosorbentu pórovitější, tím lépe sorpce 

probíhá. Dále bylo zjištěno, že nezáleží pouze na výměně iontů, ale také na soutěživosti 

kovových kationtů a aniontů na vazebných místech. Z tohoto důvodu je určitá hodnota pH 

podmínkou pro správný průběh reakce. [40]  

Fyzikální adsorpce je adsorpce, při níž jsou vázány molekuly plynu nebo kapaliny 

k povrchu pevné látky fyzikálními (van der Waalsovými) silami, které působí mezi všemi 

druhy částic. Fyzikální adsorpce není proto specifická a probíhá na celém povrchu pevné 

látky. Adsorpční tepla jsou relativně nízká, řádově rovná teplům kondenzačním (desítky kJ). 

Na první naadsorbované vrstvě molekul může vznikat další vrstva (vícevrstvá adsorpce); 

je-li adsorbent porézní, může adsorbát pod svou kritickou teplotou úplně zaplnit póry 

adsorbentu. Vlastní fyzikální adsorpce je velice rychlá, prakticky okamžitá. [39] 

Chemická adsorpce je adsorpce, při níž mezi molekulami adsorbátu a molekulami 

povrchu adsorbentu vzniká chemická vazba. Protože vazba může vznikat jen mezi určitými 

molekulami, je chemisorpce velmi specifická. Vzhledem k tomu, že k vytvoření chemické 

vazby je třeba aktivační energie, probíhá chemisorpce často pouze na místech povrchu, která 

mají vyšší energii, na tzv. aktivních centrech. Je evidentní, že chemisorpcí se může 

adsorbovat na povrchu pouze jedna vrstva molekul - chemisorpce je monovrstvá. Vzniká-li při 

adsorpci více vrstev, jsou druhá a další vrstvy vázány už jen fyzikálními silami. Adsorpční 

tepla při chemisorpci jsou řádově rovná teplům reakčním (desítky až stovky kJ). Chemisorpce 

je ve srovnání s fyzikální adsorpcí pomalá, zvláště při nízkých teplotách. [41] 

Při iontové výměně se ionty vzniklé disociací elektrolytu v roztoku zachycují na 

adsorbent různou měrou. Dochází buď k adsorpci jednoho iontu, takže povrch adsorbentu 

získává elektrický náboj (prostá iontová adsorpce) nebo současně s adsorpcí iontu probíhá 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorpce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/mezimolekularni_interakce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorpcni_teplo.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorbent.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorbat.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorbat.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorbent.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/aktivni_centra.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorpcni_teplo.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/adsorpcni_teplo.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/fyzikalni_adsorpce.html
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další děj, který způsobí, že náboj adsorbentu zůstává nezměněn; tímto způsobem probíhá 

výměnná adsorpce a hydrolytická adsorpce. [42, 43] 

Na následujícím obrázku je znázorněn rozdíl mezi adsorpcí a iontovou výměnou 

(obrázek 1). Při adsorpci dochází k navázání kovového kationtu na povrch sorbentu. Při 

iontové výměně dochází k nahrazení protonu kovovým kationtem. 

 

Obrázek 1: Rozdíl mezi adsorpcí a iontovou výměnou (převzato a upraveno). [55] 

Statická (batch) a dynamická (kolonová) adsorpce 

Základní rozdíl mezi dynamickou a statickou adsorpcí je v tom, že každá metoda má 

rozdílné podmínky pro ideální průběh reakce, i když některé faktory jsou shodné (hodnota 

pH, teplota). Rozdíl je například ve velikosti zrnitosti sorbentu, kdy u dynamické se využívá 

větší zrnitostních frakcí. Zásadní rozdíl je i v postupu, kdy se u statické adsorpce sorbent 

smíchá s adsorbátem a u dynamické adsorpce adsorbát protéká sorbentem. [33] 

Statická sorpce probíhá tak, že se roztok přidá k pevné fázi, která je většinou zrnitá a je 

ve vznosu (musí projít předchozí chemickou a mechanickou úpravou). Jedná se o tzv. batch 

system. Roztok se sorbuje na sorbent za předem daných podmínek (teplota, hodnota pH, 

koncentrace sorbentu, koncentrace sorbátu, atd.), sorpce probíhá do doby, kdy nastane 

adsorpční rovnováha. Pevná fáze při sorpci se nazývá sorbent a sorbovaná složka sorbát. [35] 

Dynamická sorpce probíhá tak, že čištěný roztok protéká nehybnou vrstvou adsorbentu 

(pevná fáze, která prošla mechanickou a chemickou úpravou), jedná se o tzv. fixed-bed 

system. Jedná-li se o průtok z hora (při kolonové metodě), tak se rozpuštěné látky zachycují 

ve svrchní vrstvě adsorbentu, dalšími vrstvami adsorbentu tedy dále protéká přečištěná 

kapalná fáze. Po určité době dochází k situaci, kdy je horní část adsorbentu nasycena 
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a přestane zde docházet k adsorpci – koncentrace rozpuštěných látek je zde stejná jako 

koncentrace rozpuštěné látky ve vstupním roztoku. Na konci kolony je koncentrace 

rozpuštěných látek skoro nulová. Část adsorbentu, kde dochází ke snižování koncentrace 

rozpuštěných látek, tedy k její adsorpci, se nazývá adsorpční zóna. Rozhraní mezi 

spotřebovanou a nespotřebovanou částí adsorbentu není přesné, charakterizuje ho tzv. 

adsorpční vlna. Čelem zóny se nazývá ta část, kde spotřebovaný adsorbent přechází 

k čerstvému adsorbentu. Koncentrace sledované látky na odtoku kolony postupně roste, až je 

dosaženo její vstupní hodnoty, a tím je dosaženo vyčerpání adsorbentu. Sorpce probíhá při 

daných podmínkách, což jsou především: hodnota pH, koncentrace sorbentu, vstupní 

koncentrace modelového roztoku, rychlost průtoku, velikost částic, výška lůžka a dále pak 

teplota. [26, 34, 35] 

 Na obrázku (obrázek 2) je graficky znázorněn průběh dynamické adsorpce průnikovou 

křivkou a spotřeby adsorbentu. 

 

 

Obrázek 2: Dynamická adsorpce (převzato a upraveno). [34] 

Čas τ (čas zlomu) je čas, kdy se dokáže stanovit adsorpční kapacita adsorbentu pro daný 

adsorbát. Jedná se o průnikový čas, kdy výstupní koncentrace roztoku z kolony obsahuje 1-5 % 

rozpuštěného kovu z počáteční koncentrace. 
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Čas t0 (čas nasycení) je čas, kdy adsorbent je nasycen a není dále schopen přijímat 

adsorbovanou látku. Pokud by se dále naléval adsorbát do kolony, nedocházelo by k adsorpci 

a nepřečištěný adsorbát by protékal kolonou. [26, 34, 35] 

3.2 Faktory ovlivňující dynamickou biosorpci 

Při experimentech s novými biosorbenty nebo kovy, které se ještě neodstraňovaly na 

určitý biosorbent, se hledá nejúčinnější cesta, jak nejrychleji a nejlevněji dosáhnout největší 

adsorpční kapacity za určitý čas. Při těchto experimentech může být průběh adsorpce ovlivněn 

jak kladně, tak i záporně. [24] 

Základní faktory, které ovlivňují proces dynamické adsorpce: 

 Hodnota pH 

 Teplota 

 Koncentrace sorbentu 

 Vstupní koncentrace modelového roztoku 

 Rychlost průtoku 

 Velikost částic 

 Výška lůžka 

Hodnota pH hraje většinou hlavní roli u procesu biosorpce. Předpokládá se, že u kovů 

a barviv hodnota pH ovlivňuje aktivitu charakteristických skupin u biomasy. Pokud má roztok 

vyšší hodnotu pH, tak se rozpustnost kovových komplexů snižuje, a to má za následek 

zpomalení nebo jiné komplikace adsorpce. Aktivitu vazebných míst lze ovlivňovat úpravou 

hodnoty pH. U kovových iontů během procesu odstranění bylo zjištěno, že nejoptimálnější  

pH  se pohybuje mezi hodnotami 3,0-6,0, vzhledem ke karboxylové skupině, která je nabitá 

negativně. Vzniká zde vazba kladného kationtu kovu a záporné karboxylové skupiny. 

V případě biosorpce kovů vyžaduje každá třída jiný rozsah hodnoty pH. [2, 24]  

Důležitost hodnoty pH je možné vidět při protonaci a deprotonaci kovových iontů na 

vazebních místech sorbentu, což ovlivňuje dostupnost místa pro adsorbát. Například snížením 

hodnoty pH se mohou uvolnit kovové ionty z vazebného místa – tato metoda se používá 

k opětovnému získání kovových kationtů (především u ušlechtilých kovů) a regeneraci 

biosorbentu. Kationty kovů reagují s buněčnou stěnou sorbentů, protože ta je záporně nabitá. 
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Biosorpce je reverzibilní proces a tedy při snížení hodnoty pH dochází k deprotonaci - tato 

vlastnost se využívá při regeneraci sorbentu. [16] 

Teplota ovlivňuje biosorpci v menší míře než ostatní faktory. Neovlivňuje proces tak 

jako zmíněná hodnota pH. Proces probíhá nejčastěji mezi 20 až 35 °C. Vyšší teploty většinou 

zvýší adsorpci, protože zvýšená teplota zapříčiní nárůst povrchové aktivity. Při zahřátí směsi 

na vyšší teplotu může dojít k poškození biosorbentu (uvaření, spálení, může dojít 

k nenávratným chemickým změnám sorbentu). Existují ale i  biosorbenty, které reagují 

na vyšší teploty pozitivně (např. bakterie rodu Thermus a Clostridium, kdy maximální teplota 

je 79 °C a minimální 40 °C) [36]. Pokusy se mohou v tomto směru velmi lehce opakovat 

pouze při laboratorní teplotě. Obecně platí, že efektivní hodnota teploty pro biosorpci je 

v rozmezí 5 až 40 °C. [24, 27] 

Koncentrace sorbentu se řadí mezi důležité parametry ovlivňující průběh biosorpce. 

Množství biosorbentu ovlivňuje rozsah biosorpce. Zvýšení koncentrace biomasy znamená, že 

se zvětší povrch biosorbentu a tím se zvýší počet míst, na která se mohou rozpuštěné látky 

navázat. Při vysoké koncentraci sorbentu dochází k dokonalému odstranění kovových iontů 

z vodného prostředí. Důvod, proč se biosorbent drtí na určitou zrnitost je ten, že čím více má 

částic a čím je menší zrnitost sorbentu, tím se dostane větší plocha pro zachycení iontů. 

Dostáváme se tedy k tomu, že reakce probíhá rychleji kvůli větší ploše biosorbentu. [8] 

Vstupní koncentrace modelového roztoku je důležitou podmínkou biosorpce – při 

vyšší koncentraci látky dochází k vysoké sorpci kovového iontu. Vždy se musí znát 

maximální potenciál pro nasycení biosorbentu. Maximální adsorpční kapacita biosorbentu se 

provádí experimentálně s různými vstupními koncentracemi [8]. Čím je vyšší vstupní 

koncentrace, tím je strmější sklon křivky v čase zlomu τ. Je to důsledek zvýšené hnací síly 

a snížené délky adsorpční zóny. [56] 

Velikost částic biosorbentu je důležitým faktorem u dynamické adsorpce. Biosorbent 

se drtí na menší zrnitost (jednotky cm, mm až µm) kvůli zvětšení sorpční plochy částic. 

U dynamické adsorpce se nejčastěji využívá velikost nadrcených zrn sorbentu v jednotkách 

mm. Dochází tedy k rychlejšímu zachycení iontů na povrch biosorbentu, protože biosorbent 

má více aktivních míst, kde může proběhnout navázání kovových iontů. Pro velikost zrnitosti 

biosorbentu se používá síťová analýza, která je využitelná pouze u částic větších než 

0,05 mm. Pro dosažení určité velikosti biosorbentu se prosívají části biosorbentu přes 

soustavu sít s různou velikostí ok. [26] 
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Výška lůžka závisí na výšce kolony a jejím průměru, kdy výška lůžka je výška 

adsorbentu v koloně. Lůžko musí být v koloně stabilizováno, aby se dosáhlo maximálního 

efektu provozu. Lože adsorbentu se využívá k odstranění nežádoucích iontů z roztoku, který 

prochází kolonou. K určité výšce lůžka se udává příslušná váha adsorbentu. Většinou platí, že 

vyšší výška lůžka nebo navýšení hmotnosti adsorbentu uvnitř kolony vede k vyššímu 

množství odstraněných iontů, což má za následek snížení množství kovu v odpadní vodě. Čím 

vyšší výška kolony, tím adsorbát urazí delší dráhu, a tedy má delší dobu k navázání kontaktu 

s adsorbentem. Množství adsorbentu potřebného pro ideální průběh procesu závisí na průtoku 

roztoku s kovem a potřebného času pro danou adsorpci. Pokles tlaku, který nastává v koloně, 

závisí především na výšce lůžka a rychlosti proudění roztoku s kovem. Dále je ovlivněn 

velikostí částic adsorbentu, koncentrací adsorbentu a teplotou. Výška lůžka je jedním 

z rozhodujících parametrů při dynamické adsorpci, ovlivňuje objem roztoku s rozpuštěným 

kovem, který je vpuštěn do kolony, nebo propustnost kolony. [28, 29, 62] 

Rychlost průtoku musí být za celou dobu reakce konstantní k příslušné výšce lůžka. 

Rychlost průtoku nesmí být vysoká, aby adsorbát měl dostatečný čas se naadsorbovat na 

adsorbent a nedošlo pouze k jeho protečení kolonou naplněnou adsorbentem. Při nesprávné 

průtokové rychlosti nebude plně využita maximální adsorpční kapacita adsorbentu. Rychlost 

průtoku se udává v [ml m-1]. [29, 30] 

3.3 Adsorpční kinetika 

Adsorpční kinetika popisuje rychlost adsorbování rozpuštěné látky z jejího roztoku při 

kontaktu s adsorbentem.  

Kinetická studie se využívá pro určení účinnosti sorpce. Může se zde hodnotit počáteční 

koncentrace adsorbátu, výška lůžka, průtoková rychlost, stanovení parametrů prostředí jako 

je hodnota pH, teplota nebo iontové síly. Obecně platí, že adsorpce se zvyšuje se zvýšením 

koncentrace adsorbátu, dosáhne se tedy nasycení při vyšších koncentracích. Hodnota pH 

je zmíněná jako jeden z důležitých parametrů pro vyhodnocení účinnosti sorpce. Měla by být 

řízená po celou dobu reakce až do dovršení rovnováhy. [8] 

Kinetika sorpce závisí na: 

 transportu adsorbátu k povrchu adsorbentu (vnější difúze) 

 difúzi adsorbátu v pórech adsorbentu (vnitřní difúze) 

 vlastní sorpci adsorbátu na vnitřním povrchu adsorbentu [4, 14] 
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Nejpomalejším dějem může být jak difúze, tak vlastní sorpce, je to tedy řídící děj. 

U fyzikální adsorpce na porézních sorbentech bývá nejčastěji nejpomalejším dějem difúze 

pórů sorbentu. U chemisorpce je většinou nejpomalejším dějem aktivovaná adsorpce. [14] 

U kontaktní (batch) sorpce s vysokým stupněm promíchání, především při adsorpci 

z vysoce zředěných roztoků a výměnné iontové adsorpci, nám nejčastěji zpomaluje rychlost 

sorpce difúze v pórech. [26] 

U kontinuální (kolonové) sorpce, kdy roztok, který je potřeba přečistit, proniká přes 

nehybnou vrstvu sorbentu, je nejčastějším zpomalovačem rychlosti sorpce difúze k povrchu 

sorbentu. [26] 

Kvalita sorbentu se posuzuje podle schopnosti, jak hodně je sorbent schopen „přilákat“ 

a udržet sorbát v imobilizované formě. Pro tento účel se stanovuje příjem kovových iontů 

sorbentem jako množství sorbátu vázaného na jednotku pevné fáze (hmotností, objemem, 

atd.). 

Množství kovu navázaného na sorbent se může vypočítat díky hmotnosti kovu, který zbyl 

v sorbátu. Výpočet se provádí na základě koncentrací, vstupního objemu a hmotností 

adsorbentu (rovnice 1): 

𝑞𝑡 =
 𝐶𝑖 − 𝐶𝑡 · 𝑉

𝑚
           1 , 

kde: 

Ci počáteční koncentrace kovu v roztoku [mg l-1] 

Ct konečná koncentrace kovu v roztoku [mg l-1] 

V objem roztoku [l] 

m hmotnost sorbentu [g] 

qt kapacita biosorbentu [mg g-1] [55] 
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3.4 Matematické modely v dynamické adsorpci 

V této části práce jsou zmíněny matematické modely, které budou použity při výpočtech 

v další části bakalářské práce – experimentální část, výsledky a diskuze. Jsou zde popsány 

matematické modely a jejich souvislosti s výškou lůžka a rychlosti průtoku.  

3.4.1 Thomasův model 

Thomasův model je jeden z nejvíce používaných matematických modelů pro kolonovou 

sorpci. Jedná se o vztah mezi vstupní a výstupní koncentrací a časem.  

Thomasův model se používá pro odhad a porovnání průnikové křivky získané v koloně 

s pevným ložem. Model je jedním z nejvíce obecných a široce používaných modelů v teorii 

výkonnosti sloupce. Tvar průnikové křivky a zlomového času je důležitou vlastností pro 

stanovení času provozu kolony a pro její dynamické odezvy. Konstrukce průmyslové sorpční 

kolony vyžaduje schopnost předvídat koncentraci v čase nebo průnikovou křivku. Proto se 

mnohé kinetické modely používají k vyjádření dynamického procesu kolony. Hlavní 

předností modelu je jeho jednoduchost v předpovídání průnikové křivky za různých 

podmínek (velikost průtoku, hodnota pH), kterou využívá i Yoon-Nelsonov model. 

Předpokládá se, že původ Thomasova modelu vychází z Langmuirova modelu, kdy hnací sílu 

pro sorpci řídí druhý řád reakční kinetiky. [44] 

Na následujícím obrázku (obrázek 3) je uveden příklad lineárního Thomasoveho modelu.  

 

Obrázek 3: Příklad lineárního zobrazení Thomasova modelu (převzato a upraveno). [37] 
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Thomasův model (rovnice 2) definuje vztah: 

𝐶

𝐶0
=

1

1 + exp  
𝑘Th · 𝑄0 · 𝑚

𝐹 − 𝑘Th · 𝐶0 · 𝑡 
          2 , 

Úpravou tohoto vztahu se získá Thomasova lineární formule (rovnice 3): 

ln  
𝐶0

𝐶
− 1 =

𝑘Th · 𝑄0 · 𝑚

𝐹
− 𝑘Th · 𝐶0 · 𝑡           3 , 

kde: 

kTh Thomasova modelová konstanta [l mg min-1] 

Q0 maximální koncentrace rozpuštěné látky v biosorbentu [mg g-1] 

m hmotnost sorbentu [g] 

F průtoková rychlost [ml min-1] 

C0 vstupní koncentrace kovu v roztoku [mg l-1]                                                                              

C koncentrace kovu v daném čase [mg l-1] 

t čas odebrání vzorku [min] [38] 

3.4.2 Yoon-Nelsonův model 

Jedná se o jednodušší model než jiné matematické modely. Yoon-Nelsonův model 

vychází z rovnic, které byly navrženy pro modelování sorpčních průnikových křivek, jež se 

teoreticky používaly k popisu difúze sorbátu na sorbent. Model nevyžaduje podrobné údaje 

o druhu adsorbentu a fyzikálních vlastnostech adsorpčního lůžka, ani charakteristiku 

adsorbátu. [44] 
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Na obrázku je příklad lineárního znázornění Yoon-Nelsonova modelu (obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Lineární zobrazení Yoon-Nelsonova modelu (převzato a upraveno). [37] 

Yoon-Nelsonova rovnice (rovnice 4) je vyjádřena jako: 

𝐶

𝐶0 − 𝐶
= exp 𝑘𝑌𝑁 · 𝑡 − 𝜏 · 𝑘𝑌𝑁            4 , 

Její úpravou se získá lineární forma (rovnice 5): 

ln  
𝐶

𝐶0 − 𝐶
 = 𝑘YN · 𝑡 − 𝜏 · 𝑘YN           5 , 

kde: 

kYN Yoon-Nelsonova modelová rychlostní konstanta [l min-1] 

𝝉 doba, při které dojde k adsorpci 50 % adsorbátu [min] 

t čas odebrání vzorku [min] 

C0 vstupní koncentrace kovu v roztoku [mg l-1] 

C koncentrace kovu v daném čase [mg l-1] [37] 

3.4.3 BDST (Bed-Deph Service Time) model 

Tento model se používá za účelem vyhodnocení kapacity a výkonnosti sorbentu pomocí 

výšky sloupce v závislosti na čase. Nejdůležitější sledované parametry jsou výška lůžka 

a koncentrace adsorbátu. Model se využívá pro odhad maximální adsorpční kapacity N0 a 
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kinetické rychlostní konstanty K. Tento model předpokládá, že míra adsorpce je úměrná 

zbytkové kapacitě sorbentu a koncentraci sorbentu. [45] 

Na obrázku je příklad lineárního znázornění BDST modelu (obrázek 5).  

 

Obrázek 5: Lineární zobrazení BDST modelu, průniková křivka (převzato a upraveno). [45] 

BDST rovnice (rovnice 6) je vyjádřena jako: 

ln  
𝐶0

𝐶𝑏
− 1 = ln  exp  

𝐾 · 𝑍 · 𝑁0

𝑣
 − 1 − 𝐾 · 𝐶0 · 𝑡           6 , 

Její úpravou se získá lineární vztah mezi výškou lůžka a časem (rovnice 7): 

𝑡 =
𝑁0𝑍

𝑣 · 𝐶0
−

1

𝐾 · 𝐶0
ln  

𝐶0

𝐶𝑏
− 1           7 , 

kde: 

C0 vstupní koncentrace kovu v roztoku [mg l-1] 

Cb koncentrace kovu v bodě zlomu [mg l-1] 

K rychlostní konstanta adsorpce [l mg h-1] 

N0 adsorpční kapacita na jednotku objemu v pevném loži [mg l-1] 

Z výška lůžka v koloně [cm] 

v rychlost lineárního proudění [cm h-1] 

t doba provozu sloupce [h] [45, 51] 
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Celkové množství adsorbovaného kovu, který má být odstraněn z kolony s pevným 

ložem, se obvykle vyjadřuje jako Ct/C0, kde Ct je výstupní koncentrace kovu v čase a C0 je 

vstupní koncentrace kovů v mg l-1. Při konstrukci grafu Ct/C0 v závislosti na čase t se 

dostane průniková křivka. Maximální kapacita kolony (qtotal [mg]) pro daný modelový 

roztok s rozpuštěným kovem a konstantním průtokem je rovna ploše pod křivkou 

z adsorbovaného kovu. Cad (Cad = C0 - C) [mg l-1]) proti času t [min]. [56] 

3.4.4 Výpočet kolonových dat 

Maximální kapacita (rovnice 8) se vypočte ze vztahu: 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄 · 𝐴

1 000
=

𝑄

1 000
 𝐶𝑎𝑑𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=0

           8 , 

kde: 

qtotal maximálni kapacita kolony [mg g-1] 

ttotal celková doba průtoku [min] 

Q objemová rychlost průtoku [ml min-1] 

A plocha pod průnikovou křivkou  

Cad  (Cad = C0 - C) [mg l-1]) [56] 

 

Rovnováha odstranění kovu (rovnice 9) se vypočítá jako: 

𝑞𝑒𝑞 𝑒𝑥𝑝 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
           9 , 

kde: 

qeq(exp) rovnováha odstranění kovu [mg g-1] 

qtotal maximální kapacita kolony [mg g-1] 

m celková hmotnost vysušeného sorbentu v koloně [g] [56] 
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Celkové množství kovu (rovnice 10), které proteklo kolonou, se vypočítá z: 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶0 · 𝑄 · 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1 000
           10 , 

kde: 

Wtotal celkové množství kovu, které bylo posláno do kolony [mg] 

C0 vstupní koncentrace [mg l-1] 

Q objemová rychlost průtoku [ml min-1] 

ttotal celková doba průtoku [min] [61] 

 

Maximální adsorpční výnos kolony (rovnice 11) v procentech se vypočte ze vztahu: 

𝑌 =  
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 · 100           11 , 

kde: 

Y maximální adsorpční výnos kolony [%] 

qtotal maximální kapacita kolony [mg l-1] 

Wtotal celkové množství kovu, který byl poslán do kolony [mg] [56] 

 

Výška přestupní zóny (rovnice 13) se udává v cm a vypočítá se ze vztahu: 

𝑍0 = 𝑍  1 −
τ

𝑡0
           13 , 

kde: 

Z0 teoretická výška přestupní zóny [cm] 

Z výška lůžka v koloně [cm] 

τ  čas průniku, ve kterém vstupní koncentrace dosáhla 1 mg l-1 

t0 čas vyčerpání, ve kterém koncentrace dosáhla hodnoty 95 % vstupní koncentrace [61] 
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Kritická výška lůžka se vypočítá z následující rovnice (rovnice 12). Kritické výšky lůžka je 

dosaženo v t = 0 a jedná se o výšku, kdy je koncentrace v průnikovém čase (τ) definována 

jako limitní koncentrace rozpuštěného kovu v odpadní vodě. Koncentrace v průniku se 

porovnává se vstupní koncentrací. 

𝑥0 =
𝑉

𝐾 · 𝑁0
ln  

𝐶0

𝐶𝑏
− 1           12 , 

kde: 

C0 vstupní koncentrace [mg l-1] 

Cb požadovaná koncentrace adsorbátu v bodě zlomu [mg l-1] 

K rychlostní konstanta adsorpce [l mg h-1] 

N0  adsorpční kapacita na jednotku objemu v pevném loži [mg l-1] 

V objem [l] [60] 

 

Efektivní výtokový objem (rovnice 14) se udává v litrech a vypočítá se jako: 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑄 · 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙            14 , 

kde: 

Veff efektivní výtokový objem [l] 

ttotal celková doba průtoku [min]                              

Q objemová rychlost průtoku [ml min-1] [61] 
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4 BIOSORBENT 

O biosorbentech se mluví, pokud jsou biologického původu (plísně, bakterie, zbytky 

rostlinného nebo živočišného původu). Při experimentálních pracích se ukázalo, 

že nejvhodnějším biosorbentem je materiál, o kterém nás na počátku experimentu ani 

nenapadlo uvažovat. Například drcené vaječné skořápky, kosti, rašelina, bavlněný odpad nebo 

rýžové slupky. Biosorbenty se rozlišují na nízkonákladové a vysokonákladové. K levným 

sorbentům patří materiály, které se mohou shromažďovat přímo z prostředí (mořské řasy, 

šišky, pecky, houby), dále zde patří odpad nebo výrobky z průmyslu (kvasnice 

z fermentačních procesů, kvasnice z vinařství a pivovarnictví). Druhá skupina biosorbentů, 

tedy drahé, se musí speciálně vypěstovat za účelem určité schopnosti odstraňování. Když se 

rozhoduje pro drahý biosorbent, měli bychom uvažovat o jeho vysokých sorpčních 

vlastnostech a tento biosorbent  by se měl také snadno regenerovat. [12] 

Speciální biosorbenty pro odstraňování kovů pocházejí převážně z následujících 

kategorií: bakterie, houby, řasy, průmyslové odpady, zemědělské odpady a další materiály 

obsahující polysachyridy. Platí tedy, že všechny druhy doposud zkoumaných biomateriálů 

splnily vysokou sorpční kapacitu na kovové ionty. [8] 

Biologický materiál, který se využívá při biosorpci, se po vyčerpání sorpční kapacity dá 

regenerovat a znovu použít. Pro tuto reakci je velmi důležité vybrat správné desorpční činidlo, 

aby nedošlo ke zbytečnému plýtvání činidla (použití většího množství než je nutné), a hlavně, 

aby nedošlo ke zničení biosorbentu a jeho sorpčních vlastností, a aby se mohl využívat při 

dalších cyklech sorpce. [8, 17] 

4.1 Biosorbent šiška 

V předložené práci byla jako sorbent zvolena směs šišek (lat. Strobilus). Jedná se o orgán 

u nahosemenných rostlin, který slouží k rozmnožování. V našich podmínkách se šišky 

vyskytují především u jehličnatých rostlin. Avšak jsou známy i exotické stromy, na kterých 

rostou šišky. Např. cykasy (lat. Cycadopsida) 

Buněčná stěna šišek 

Afinita adsorbentu k adsorbátu souvisí s chemickým složením buněčné stěny 

a povrchovou strukturou sorbentu. Buněčná stěna šišek obsahuje především polysacharidy, 

proteiny a lipidy. Je to tedy místo, kde dochází k vázání iontů. Buněčná stěna není všude 
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stejně silná a nemá na všech místech stejné chemické složení, proto dochází k rozdílnému 

množství sorbovaného iontu na sorbent. Mezi základní strukturní jednotky buněčné stěny 

patří hemicelulóza, celulóza a pektiny. Nachází se zde i okolo 100 druhů proteinů. V dalších 

vrstvách buněčné stěny se vyskytuje lignin, suberin, vosky, kutin a další anorganické 

látky. [49, 50] 

Celulóza - jedná se o polysacharid, který je tvořený až 14 000 glukózovými jednotkami, které 

jsou spojeny glykosidickými vazbami. 

Hemicelulózy jsou heterogenní polysacharidy. Chemické složení není dané a může se měnit 

u jednotlivých systematických skupin. U dvouděložných rostlin se nachází v buněčné stěně 

xyloglukany. 

Pektiny jsou heterogenní lineární polymery, nejčastěji kyseliny galakturonové, vytvářející 

vápenato-hořečnaté soli (polygalakturonany a rhamnogalakturonany). [49, 50] 

Struktura buněčné stěny: 

Buněčná stěna má chemicky odlišné vrstvy (střední lamela, primární lamela a sekundární 

stěna). Jedná se o submikroskopické souvrství. [54] 

Střední lamela – tvořená z větší části ligninem (v průměru 70 %), zbytek je tvořen 

z pektinových látek (vápenatých a hořečnatých pektinů). 

Primární stěna – tvořená z celulózy, hemicelulózy a pektinů. Stěna je pružná. Chemicky je 

podobná střední lamele, ale odlišuje se od ní strukturně. Obsahuje okolo 15 % celulózy, 

krystalické oblasti jsou zde v menší míře. 

Sekundární stěna – může obsahovat až 43 % celulózy. Tvořená je jako primární stěna, tzn. z 

celulózy, hemicelulózy a pektinů, někdy i ligninu. Sekundární stěna může být trojvrstvá a tyto 

jednotlivé vrstvy stěny se mezi sebou liší strukturou a částečně i chemicky. Stěna je pevná. 

[53, 54] 
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V následující tabulce (tabulka 1) jsou zobrazeny charakteristické skupiny buněčné stěny, 

které jsou schopny vázat kovy. Mezi nejznámější charakteristické skupiny patří sulfátové, 

amidové, karboxylové, fosfodiesterové a fosfátové. Není však zaručeno, že se tyto skupiny vždy 

účastní procesu biosorpce. Může docházet ke stérickému pnutí a různým konformacím.  

       Protože je karboxylová skupina záporně nabitá, snadno přitahuje kovové kationty. [27, 

47, 46, 48] 

Tabulka 1: Hlavní charakteristické skupiny reagující v průběhu biosorpce (převzato a upraveno). [46] 
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5 MANGAN 

Mangan se do vody dostává nejčastěji z průmyslových oblastí, včetně výroby plastů, těžby, 

hutnictví (galvanické pokovování), atd. Anorganický mangan se využívá při výrobě ocele, 

baterií, keramiky a dietních výrobků, zatímco organický mangan se využívá u pesticidů 

a hnojiv. Mangan se nachází jak v povrchových, tak i v podzemních vodách. Může být 

v rozpuštěné formě, nejčastěji v oxidačním stavu +II, +III, +IV. Pokud se vyskytuje jako 

volný ion ve vodném roztoku, tak pouze v oxidačním stavu +II. Mangan se může vyskytovat 

i v nerozpustné formě. Rozpustnost manganu v přírodních vodách je závislá na rozpustnosti 

uhličitanů, sulfidů nebo hydroxidů. Jestliže voda obsahuje rozpuštěný kyslík, stává se Mn(II) 

nestabilním a oxiduje se do vyšších oxidačních stavů. [23, 25] 

Schopnost rozpustnosti manganu závisí na oxidačním stavu. Z rozpuštěných forem, kdy 

je hodnota pH kyselá, se nejčastěji vyskytuje jednoduchý hydratovaný kation [Mn(H2O)6]
2+. 

V oxidačním prostředí, kdy jsou hodnoty pH neutrální nebo zásadité, se mangan snadno 

oxiduje na oxidy s oxidačním stavem +III a +IV. Mangan v těchto oxidačních stavech je těžko 

rozpustitelný. Podle hodnoty pH a složení vody se mohou vyskytovat komplexy s manganem, 

například [Mn(OH)3]
-.[MnOH]+, [MnHCO3]

+ a [MnSO4(aq)]. Pokud se ve vodném prostředí 

vyskytuje vyšší koncentrace chloridů, tak se zde vyskytují komplexy obsahující chlor i 

mangan [MnCl]-, [MnCl2] a [MnCl3]
-. Například kyanid manganatý Mn(CN)2 je nerozpustný 

ve vodě, ale na vzduchu je nestálý a rozkládá se. Komplexy, které obsahují mangan 

v oxidačním stavu +II, jsou mnohem více odolné vůči oxidaci kyslíkem než samostatný ion 

Mn(II). [23, 25] 

Nejčastěji používané metody při odstraňování manganu z vody jsou: 

 oxidace vzdušným kyslíkem, 

 oxidace chlorem, 

 oxidace manganistanem draselným, 

 oxidace ozonem, 

 biologický způsob – odželeznění a odmanganování [57, 58] 

Vyšší koncentrace manganu se vyskytuje ve vodách v okolí rudných nalezišť, dále 

v odpadní vodě, kde se ruda zpracovává, a z metalurgie. Jedná se o vody, které jsou kyselé. 

Manganové rudy se vyskytují spolu se železnými rudami. Z manganových rud se těží burel 
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MnO2, braunit Mn2O3, hausmit Mn3O4, manganit [MnO(O)] a dialogit MnCO3. Z půd a 

sedimentů se mangan dostává do vodného prostředí. [23, 25] 

Pokud je překročen povolený limit manganu, může způsobit různá onemocnění. Mangan 

rozpuštěný ve vodě zanáší vodovodní trubky s pitnou vodou a při zvýšeném množství 

manganu dochází k přemnožení manganatých bakterií. Při požívání nadbytečného množství 

manganu může u člověka docházet ke snížení hodnoty hemoglobinu, narušení chování 

centrálního nervového systému (dochází ke ztuhlosti svalů, třesu, zhoršené koordinaci, 

problémy s polykáním a dýcháním). U dětí vyšší obsah manganu způsobuje poruchy při učení 

a jaterní nemoci. U mužů snižuje plodnost a u nenarozených dětí zvyšuje možnost vrozených 

vad. Pokud voda obsahuje větší než povolené množství manganu, má voda pachuť. Limit pro 

standartní kvalitu vody je 0,5 mg l-1. [19] 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části bakalářské práce je zpracována experimentální část, která proběhla 

v laboratořích VŠB-TUO. Byl zkoumán průběh dynamické adsorpce (adsorpční kinetika) 

a rovnovážné modely (izotermy). Sledovaly se parametry adsorpce jako výška lůžka, navážka 

sorbentu a průtoková rychlost. U použitých matematických modelů je i grafické znázornění. 

V následujících kapitolách jsou popsané použité metodiky.  

6.1 Metodika zpracování biosorbentu 

Jako biosorbent byla použita směs z různorodých šišek, které nasbírala Bc. Lucia 

Kovaľová ve třech různých lokalitách v období od září do října 2010 [52]. Jednou z lokalit 

bylo Slovensko (Prešovský kraj a region Kysúc) a poslední lokalitou byla oblast 

Moravskoslezského kraje – Hukvaldy.  

Šišky byly nejdříve zbaveny hrubých nečistot opláchnutím pod vodou a následně 

opláchnutím pod destilovanou vodou. Sorbent se nechal volně na vzduchu usušit. Dále 

se šišky nadrtily na menší kusy pomocí mobilního drtiče Raptor 624, model HT6523 (Werco, 

Česká republika). Poté se pomocí laboratorního mlýnu IKA A 11 basic (IKA-Werke, 

Německo) namlely na požadovanou zrnitostní frakci. Namletá směs byla předsušena při 

laboratorní teplotě 20 ± 2 °C, po dobu 24 hod. Dále byla použita nerezová síta značky Retsch 

(Německo) k získání požadované zrnitostní frakce (0,5-2 mm), (obrázek 6). Zrnitost 

biosorbentu byla zvolena na základě nastudované literatury. 

 

Obrázek 6: Mechanicky a chemicky upravený sorbent. 
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Mechanicky předpřipravený vzorek se navážil na potřebné navážky pro kolonovou 

adsorpci - pro výšku lůžka 15 cm byla navážka 45 g, pro výšku lůžka 10 cm byla navážka 

31 g a pro výšku lůžka 5 cm byla navážka 14 g.  

Chemická aktivace biosorbentu probíhala na třepačce s termostatem značky IKA® KS 

4000i Control Incubator Shakers (Německo). Na základě zkušeností autorů, kteří se zabývali 

možností využití studovaného biosorbentu, byla jako aktivační činidlo použita 1,0 mol l-1 

kyselina chlorovodíková. Aktivace probíhala po dobu 30 min při 150 otáčkách za minutu. Na 

každý gram adsorbentu bylo přidáno 20,0 ml aktivačního činidla (HCl o koncentraci 

1,0 mol l-1). Po 30 min se směs šišek zfiltrovala a promyla destilovanou vodou, aby došlo 

k odstranění přebytečného množství aktivačního činidla. Kontrola účinnosti vymytí byla 

provedena měřením pH metrem typ ION 340i (WTW, Česká republika). 

 

Obrázek 7: Aktivace šišek, třepačka s termostatem značky IKA® KS 4000i Control Incubator Shakers. 

6.2 Metodika stanovení manganu 

Před provedením experimentů bylo třeba vždy připravit modelový roztok manganu 

s koncentrací 100 mg l-1. Modelový roztok (100 mg l-1) se připravil navážením 0,2876 g 

manganistanu draselného (KMnO4, p.a., Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o.) do odměrné baňky o 

objemu 1 l a doplnil se po rysku destilovanou vodou. Vstupní koncentrace byla vždy ověřena 

spektrofotometrickým stanovením. Pro výpočet se tedy vždy používala reálná hodnota 

vstupní koncentrace. 
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Z jednotlivých vzorků konečného filtrátu se odpipetoval 1 ml, ten se převedl do odměrné 

baňky o objemu 50 ml a vzorek se doplnil destilovanou vodou po rysku. Dále došlo 

k převedení vzorku do odměrné baňky o objemu 100 ml, kde došlo ke smíchání s 2,5 ml 

směsného činidla a 0,5 g peroxodisíranu amonného a doplnění po rysku destilovanou vodou. 

Roztok se přivedl k varu a vařil se po dobu deseti minut, poté se nechal vychladnout na 

laboratorní teplotu 20 ± 2 °C a přidal se 0,1 g peroxodisíranu amonného. Opět se doplnilo po 

rysku destilovanou vodou v odměrné baňce o objemu 100 ml. Po rozpuštění se vzorek změřil 

na spektrofotometru. 

Konečná koncentrace, která byla odebírána při experimentu v určitý čas, se dále 

podrobila analýze na spektrofotometru značky HACH DR 2800 (HACH LANGE GmbH, 

Německo). Spektrofotometrické stanovení manganu se dělalo na základě metody HACH [59]. 

Tato metoda je založena na kvantitativní oxidaci sloučenin manganu na manganistan 

peroxodisíranem v prostředí zředěné kyseliny dusičné (HNO3) při zvýšené teplotě a za 

katalytického působení stříbrných iontů. Metoda je vhodná ke stanovení manganu 

v koncentraci nad 0,1 mg l-1. Spodní hranice použitelnosti této metody je 0,02 mg l-1. Vzniklé 

zabarvení se měřilo při vlnové délce 525 nm. Používaly se kyvety s optickou dráhou 5 cm. 
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6.3 Metodika plnění kolony 

Skleněná kolona se nejdříve promyla destilovanou vodou. Na dno kolony se umístily 

skleněné kuličky a na ně se rovnoměrně rozprostřela skelná vata. Plastovou lžičkou se plnila 

kolona přesně naváženým mechanicky a chemicky modifikovaným adsorbentem. Adsorbent 

se utlačil lžičkou, aby se předešlo vzduchovým bublinkám. Nakonec se sorbent převrstvil 

skelnou vatou a skleněnými kuličkami kvůli lepšímu rozložení vstupního roztoku po celé 

ploše kolony a do kolony se nalil roztok s rozpuštěným kovem. 

V následujícím obrázku (obrázek 8) je zobrazena kolona a naznačen její mechanismus. 

 

Obrázek 8: Kolona naplněna adsorbentem.  

6.4 Metodika hodnocení výsledků 

Všechny experimenty a měření proběhly v den pokusu. Aby se předešlo měřícím 

chybám, měřilo se třikrát. Všechna data, která byla použita, jsou tedy průměrem třech 

nezávislých měření. Odchylka výsledků činila maximálně ± 3 %. Všechny výpočty a použité 

statistické metody byly provedeny pomocí Microsoft Excel 2013. Všechna měření, a to 

i slepých vzorků (stejné experimentální podmínky, jen bez sorbentu), proběhla za 

konstantních experimentálních podmínek.  
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7 VÝSLEDKY 

Tato část práce se zabývá výsledky, které byly získány měřením koncentrací, výšky lůžka 

a rychlosti průtoku při studiu adsorpčního procesu nízkonákladového sorbentu (směs šišek) 

a rozpuštěného manganu. Pro výpočty byly použity zmíněné matematické modely (Thomasův 

model, Yoon-Nelsonův model a BDST model). Cílem studie bylo zhodnotit schopnost 

zkoumaného sorbentu odstraňovat Mn(II) pomocí dynamické adsorpce. Byla snaha zachovat 

konstantní podmínky po celou dobu experimentu. Výpočty a grafická znázornění se prováděla 

v Microsoft Excel 2013. 

7.1 Efekt výšky lůžka 

Experimentální stanovení ideální výšky lůžka bylo měřeno pro výšku 5, 10 a 15 cm 

a jejich příslušné hmotnosti 14, 31 a 45g. Rychlost průtoku byla konstantní - 10 ml min-1. 

Počáteční koncentrace kovu v roztoku byla 100 mg l-1. Vzorky, které protekly kolonou, byly 

odebírány v těchto časových intervalech: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 280, 320, 420, 

480, 540, 600, 660, 720, 780 a 840 min. 

Na obrázku (obrázek 9) je znázorněna závislost adsorpce kovu na čase pro různé výšky 

lůžka za konstantního průtoku 10 ml min-1. 

 

Obrázek 9: Závislost adsorpce kovu na čase při různých výškách sorbentu. 
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Při použití výšky lůžka 5 cm (14 g) po dobu 40 min byl adsorbent (směs šišek) schopen 

adsorbovat 100 % rozpuštěného kovu z roztoku. V 50. min došlo ke zlomu, který se značí 

jako čas zlomu (τ) a došlo k odstranění cca 4 mg g-1 manganu. V čase 420 min byl adsorbent 

již nasycen. To znamená, že adsorbent nebyl dále schopen adsorbovat a došlo k nasycení 

všech charakteristických skupin. Čas nasycení t0 byl v čase 280 min a došlo k odstranění 90 

mg g-1. S dalším prodlužováním doby sorpce docházelo jen k pozvolnému navýšení 

odstranění Mn(II) až do 100 mg g-1 a křivka výrazně neměnila svůj tvar. 

Při výšce lůžka 10 cm (31 g) je z grafu patrné, že čas zlomu nastal v 120. min procesu, 

kdy došlo k odstranění cca 3 mg g-1 manganu. Do této doby docházelo ke 100 % odstranění. 

Pro tuto výšku se čas nasycení, na základě měření, stanovil na 480 min. Úplné vyčerpání 

kolony nastalo v čase 600 min. Od této doby nedocházelo k adsorpci adsorbátu. 

Při použití výška lůžka 15 cm (45 g) byla adsorpce 100 % rozpuštěného kovu po nejdelší 

časový interval, a to po dobu 120 min. Čas zlomu nastal v čase 160 min, kdy se odstranilo cca 

5 mg g-1. Čas nasycení byl 640 min, kdy došlo k odstranění cca 91 mg g-1. Z grafu je patrné, že 

adsorbent byl schopen odstraňovat Mn(II) až po dobu 720 min. V této době došlo k 

úplnému nasycení adsorbentu a nebyl dále schopen adsorpce. 

V následující tabulce (tabulka 2) je porovnání průnikových časů τ (odstranění cca 5 % 

kovu) a časů nasycení t0 (odstranění cca 90 % kovu) při různých výškách sorbentu v koloně. 

Tabulka 2: Porovnání průnikových časů a časů nasycení při různých výškách adsorbentu v koloně. 

Výška lůžka 5 cm 10 cm 15 cm 

Čas zlomu (τ) 50 min 120 min 180 min 

Čas nasycení (t0) 280 min 480 min 640 min 

Závěr: 

Nejvhodnější výška lůžka pro adsorpci rozpuštěného manganu o koncentraci 100 mg l-1 

byla výška lůžka 15 cm. Při použití této výšky dosahovala kolona nejlepší účinnosti 

odstranění po dobu 2 hod. K nasycení adsorbentu došlo až 720 min po zahájení procesu. 

Při výšce lůžka 5 cm dochází k rychlému nasycení adsorbentu, proto tato výška není vhodná 

pro použití při této koncentraci manganu. 
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7.2 Efekt rychlosti průtoku 

Experimentální stanovení ideální rychlosti průtoku bylo měřeno pro rychlost 10, 20 a 

40 ml min-1 při nejvhodnější výšce lůžka (15 cm). Počáteční koncentrace kovu v roztoku byla 

100 mg l-1. Vzorky, které protekly kolonou, byly odebírány v těchto časových intervalech: 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 280, 320, 420, 480, 540, 600, 660, 720, 780 a 840 min. 

Experiment probíhal při ideální hodnotě pH = 6,0, která byla v souladu s nastudovanou 

literaturou. 

Na obrázku (obrázek 10) je znázorněna závislost adsorpce kovu na rychlosti průtoku při 

ideální hodnotě pH. 

 

Obrázek 10: Závislost adsorpce kovu na průtoku. 

Při použití rychlosti průtoku 10 ml min-1 byla 100% adsorpce po dobu 180 min. Čas 

zlomu nastal v 200. min, kdy bylo odstraněno cca 6 mg g-1. K úplnému nasycení adsorbentu 

došlo až v 780. min, kdy dále nebyl adsorbent schopen odstraňovat další množství manganu. 

Při rychlosti průtoku 20 ml min-1 adsorbent nebyl schopen dostatečně odstranit 

kontaminant. V čase 10 min došlo k odstranění 100 % manganu, následně ale adsorpční 

kapacita klesala a k úplnému nasycení adsorbentu došlo v 720. min. 

Při rychlosti průtoku 40 ml min-1 byla maximální adsorpční kapacita nejmenší. Průtoková 

rychlost byla na daný sorbent vysoká a adsorpce po 10 min prudce rostla až do 60. min, kdy 

nastalo zpomalení a k úplnému nasycení adsorbentu došlo velmi rychle, a to ve 320. min. 
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V následující tabulce (tabulka 3) je porovnání průnikových časů τ (odstranění cca 5 mg g-1) a 

dob nasycení t0 (odstranění cca 90 mg g-1) při různých průtocích a při nejlepší hodnotě pH 6,0. 

Tabulka 3: Porovnání průnikových časů a časů nasycení při různých průtocích. 

Průtoková rychlost 10 ml min-1 20 ml min-1 40 ml min-1 

Čas zlomu (τ) 200 min 20 min 10 min 

Čas nasycení (t0) 540 min 320 min 220 min 

Závěr: 

Ideální rychlost průtoku pro adsorpci rozpuštěného manganu o koncentraci 100 mg l-1 je 

průtok o rychlosti 10 ml min-1, kdy docházelo k nejlepší adsorpční kapacitě po celou dobu 

procesu adsorpce. 100 % adsorpce probíhala až po dobu 180 min. Jako nevhodná rychlost 

průtoku byla na základě dat vyhodnocena rychlost 40 ml min-1, kdy došlo k velmi rychlému 

vyčerpání adsorbentu (po 320 min). 

7.3 Thomasův model 

Thomasův model byl použit k popsání vztahu mezi koncentrací (Ct/C0) a časem t 

u experimentu, který byl prováděn v časovém intervalu po dobu 600 min. Vzorky, které 

protekly kolonou, byly odebírány v 10., 20., 30., 40., 50., 60. min z důvodu zachycení 

zlomového času τ (odstranění 5 % kovu) a následně po půl hodině až do 600. min, kdy došlo 

k úplnému vyčerpání adsorbentu.  Experiment probíhal při konstantní rychlosti průtoku 

10 ml min-1 a výšce lůžka 15 cm (váha sorbentu odpovídala 45 g). Objem roztoku s kovem, 

který protekl kolonou, byl cca 6 000 ml a počáteční koncentrace rozpuštěného kovu v roztoku 

byla 100 mg l-1.  
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Na následujícím obrázku (obrázek 11) je znázorněn průběh křivky Thomasova modelu. 

 

Obrázek 11: Thomasův model. 

Výtokový objem byl stanoven na hodnotu 85 l. Množství kovu, které bylo posláno do 

kolony, bylo 550,8 mg. Kolona byla schopna naadsorbovat 505 mg daného kovu za dobu 

600 min. Adsorpční výnos kolony byl tedy 91,68 %. Teoretická adsorpční kapacita bude 

porovnána s hodnotami experimentální adsorpční kapacity, které byly naměřeny při daném 

experimentu (tabulka 4). Dále jsou v tabulce uvedené vypočtené konstanty z Thomasova 

modelu. 

Tabulka 4: Naměřené a vypočtené hodnoty kolonové sorpce při použití Thomasova modelu. 

Vstupní 

koncentrace 

[mg l-1] 

qexp- 

[mg g-1] 

qteor. 

[mg g-1] 

Výška 

lůžka 

[cm] 

Rychlost 

průtoku 

[ml min-1] 

kTh 

[l mg min-

1] 

q0  

[mg g-

1] 

R2 

100 21,58 16,38 15 10 0,035 51 0,943 

 Thomasova modelová konstanta, jež udává rychlost reakce, byla stanovena na 

0,035 l mg min-1. Maximální koncentrace pevné fáze je q0 = 51 mg g-1. Jedná se o rovnováhu, 

kterou dokáže přijmout adsorbent rozpuštěného kovu na gram své hmotnosti. Teoretická 

maximální kapacita pro danou výšku sloupce 15 cm byla stanovena na 16,83 mg g-1, avšak při 

experimentu byla hodnota experimentální výšky vypočtena na hodnotu až 21,58 mg g-1. Jedná 

se o celkové množství adsorbovaného kovu na gram adsorbentu v závislosti na konečném 

čase.  
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7.4 Yoon-Nelsonův model 

Yoon-Nelsonův model se využívá především pro výpočet času, ve kterém dojde 

k odstranění 50 % adsorbovatelné složky z roztoku. Experiment byl prováděn v časovém 

intervalu po dobu 600 min. Vzorky, které protekly kolonou, byly odebírány po 10, 20, 30, 40, 

50, 60 min a dále každou půl hodinu při konstantní rychlosti průtoku 10 ml min-1 a výšce 

lůžka 15 cm, váha sorbentu odpovídala 30 g. Objem roztoku s kovem, který byl poslán do 

kolony, činil 6000 ml a počáteční koncentrace rozpuštěného kovu v roztoku byla 100 mg l-1. 

Na následujícím obrázku (obrázek 12) je znázorněn průběh křivky Yoon-Nelsonova modelu. 

 

Obrázek 12: Yoon-Nelsonův model. 

Yoon-Nelsonův model se používá pro výpočet doby, kdy dojde k 50 % adsorbování kovu 

z roztoku. Teoretická adsorpční kapacita bude porovnávaná s hodnotami experimentální 

adsorpční kapacity, které byly naměřeny při daném experimentu (tabulka 5). Dále jsou 

v tabulce uvedeny všechny vypočtené konstanty z Yoon-Nelsonova modelu. 
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Tabulka 5: Naměřené a vypočítané hodnoty kolonové sorpce při použití Yoon-Nelsonova modelu. 

Vstupní 

koncentrac

e 

[mg l-1] 

qexp  

[mg g-

1] 

qteor  

[mg g-1] 

Výška 

lůžka 

[cm] 

Rychlost 

průtoku 

[ml min-1] 

kyn 

[l min-1] 

𝝉 

[min] 

t (50 

%) 

[min] 

R2 

100 21,58 23,88 15 10 0,089 315 332 0,921 

 

Teoretická hodnota času při 50 % odstranění kontaminantu byla vypočtena na dobu 

332 min. Avšak experimentálně bylo hodnoty dosaženo už při čase 315 min z celkové doby 

reakce 600 min. Průměrná celková chyba pro čas 𝝉 (doba, při které dojde k adsorpci 50 % 

adsorbátu) byla 4,45 %. Yoon-Nelsonova rychlostní modelová konstanta byla 0,089 l min-1. 

Teoretická adsorpční kapacita v polovině sorpce se stanovila na 11,94 mg l-1. Pro celý sloupec 

je to hodnota 23,88 mg g-1. Avšak experimentální hodnota adsorpční kapacity sloupce, pro 

výšku 15 cm, byla stanovena na hodnotu 21,58 mg g-1. 

7.5 BDST model 

Tento model se používá pro vyhodnocení kapacity a výkonnosti sorbentu. Jedná se 

o závislost výšky sloupce na čase. Model se využívá především pro výpočet maximální 

adsorpční kapacity N0. Experiment se prováděl tak, že pro každou výšku adsorbentu se měřil 

čas zlomu τ  a čas nasycení t0, které se dále mezi sebou porovnávaly. Při konstantní rychlosti 

průtoku 10 ml min-1 a výšce lůžka 5, 10 a 15 cm odpovídala váha adsorbentu pro danou výšku 

hmotnosti 14, 31 a 45 g. Počáteční koncentrace roztoku byla 100 mg l-1, až do doby, než došlo 

k nasycení adsorbentu. Na následujícím obrázku (obrázek 13) je znázorněn průběh křivky 

BDST modelu. 
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Obrázek 13: BDST model. 

V následující tabulce (tabulka 6) jsou zobrazeny naměřené a vypočítané konstanty 

z BDST modelu: 

Tabulka 6: Naměřené a vypočítané hodnoty kolonové sorpce při použití BDST modelu. 

Vstupní 

koncentrac

e 

[mg l-1] 

Z0 

[cm] 

Hexp.  

[cm] 

Hteor.  

[cm] 

Rychlost 

průtoku 

[ml min-1] 

K  

[l mg l-1] 

N0  

[mg l-1] 

tteor.50 % 

[h] 

R2 

100 5,22 5,00 4,22 10 0,1249 46,872 0,23 0,998 

 

Teoretická adsorpční kapacita (N0) je kapacita vztažená na objem výšky lůžka. Její 

hodnota byla vypočítána na 46,872 mg l-1. Kritická výška lůžka (Z0) se stanovila 5,22 cm. 

Jedná se o výšku lůžka adsorbentu, při které nedochází k adsorpci až do zlomového času. Tato 

výška lůžka určuje výšku, při které dochází k adsorpci 5 % kovu z modelového roztoku. 

K odstranění 5 % kovu z roztoku došlo v 50. min, kdy výstupní koncentrace byla 4,85 mg l-1. 

K odstranění 50 % kovu z roztoku došlo po 120. min, kdy výstupní koncentrace byla 

48,5 mg l-1 a k odstranění 90 % kovu z roztoku došlo po 180 min, kdy byla výstupní 

koncentrace 84,3 mg l-1. Teoretická výška přestupní zóny byla vypočtena na hodnotu 

4,22 cm, ale experimentální výška byla 5,00 cm. Hustota objemového toku byla 0,80 cm3 s-1. 
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8 DISKUZE 

K vyhodnocení dynamické adsorpce, která byla aplikována na odstranění rozpuštěného 

manganu ve vodě za pomoci směsi šišek, byla snaha dodržet všechny předem zjištěné 

podmínky, jež se získaly studováním statické adsorpce odstranění manganu na Institutu 

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

Mechanická a chemická úprava adsorbentu je velice individuální a každý autor používá 

své vlastní podmínky. Studované zrnitosti sorbentu se pohybují od 0,1 mm až po 4 mm. 

Stejně tak chemická aktivace a studovaná výška lůžka sorbentu se různí. Každý autor používá 

také vlastní rychlosti průtoku, dle potřeby praxe. 

Mechanická úprava sorbentu spočívala v přípravě zrnitostní frakce 0,5 – 2 mm, 

následně se nachystala přesná navážka, která odpovídala dané výšce lůžka, a takto nachystaný 

sorbent byl aktivován v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 1,0 mol l-1. 

Nejdříve se experimentálně stanovovala nejlepší výška lůžka. Výška lůžka byla zvolena 

s ohledem na velikost kolony (4,5 cm šířka a 75 cm výška) na 5, 10, a 15 cm, čemuž odpovídá 

příslušná hmotnost 14, 31, a 45 g ve stejném pořadí. Na základě měření se vyhodnotila jako 

nejvhodnější výška lůžka 15 cm. Při této výšce došlo k času zlomu τ (5 % odstranění kovu) až 

v čase 180 min a čas nasycení t0 (90 % odstranění kovu) byl  640 min. Předvídání rychlosti, 

při které adsorpce probíhá pro daný systém, je důležitým faktorem při navrhování adsorpčního 

systému pro použití v poloprovozu. Při studování rychlostních parametrů je důležité dodržet 

totožné podmínky, není ale možné objektivní srovnání naměřených hodnot s jinými autory, 

z důvodu použití rozličných vstupních podmínek. 

Jako druhý krok se zjišťovala nejlepší rychlost průtoku, která se měřila pro výšku lůžka 

15 cm, jež byla experimentálně vyhodnocena jako nejlepší., Při tomto experimentu se hodnota 

pH udržovalo na hodnotě 6,0 pomocí pufru. Rychlost průtoku se měřila pro tři rychlosti, a to 

10, 20 a 40 ml min-1. Jako nejlepší rychlost průtoku, kdy došlo k největšímu odstranění 

manganu, se stanovila hodnota 10 ml min-1. Čas zlomu τ nastal ve 200. min a úplné nasycení 

sorbentu nastalo v 840. min, což je zlepšení odstranění vzhledem k neupravené hodnotě pH o 

100 min. 
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Naměřené hodnoty byly zkoumané třemi adsorpčními modely: Thomasovým, Yoon-

Nelsonovým a BDST modelem. Tyto modely jsou nejčastěji používané i jinými autory, kteří 

zkoumali procesy dynamické adsorpce. 

Thomasův model byl aplikován na ideální výšku lůžka, která byla experimentálně zjištěna 

na 15 cm a rychlost průtoku, který se taktéž experimentálně stanovil na 10 ml min-1. Z tohoto 

matematického modelu se vypočítal adsorpční výnos kolony, který byl 91,68 %, kdy adsorbent 

v koloně dokázal adsorbovat 505 mg kovu z roztoku z celkového množství, které bylo posláno 

do kolony (550,8 mg). Teoretická maximální kapacita sloupce se stanovila na q = 16,83 mg g-1. 

Experimentálně byla zjištěna vyšší maximální adsorpční kapacita (q = 21,58 mg g-1).  

Yoon-Nelsonův model se aplikoval stejně jako u Thomasova modelu na ideální výšku 

lůžka (15 cm) a průtok (10 ml min-1). Hlavní přednosti Yoon-Nelsonova modelu je vypočtení 

času, ve kterém dojde k 50 % odstranění rozpuštěného kovu z roztoku. Teoretická hodnota času, 

ve kterém bylo odstraněno 50 % kovu, byla vypočtena na 322 min. Experimentální hodnota 

téhož času byla už ve 315. min. Průměrná relativní chyba mezi těmito dvěma hodnotami činí 

4,45 %. Teoretická hodnota adsorpční kapacity sloupce byla qteor. = 23,88 mg g-1, ale 

experimentálně se hodnota kapacity sloupce zjistila, že byla nižší než teoretický výpočet 

(qexp. = 21,58 mg g-1). Rozdíl mezi experimentální a teoretickou hodnotou je menší než 6 %. 

BDST model se aplikuje na výpočet kapacity sorbentu a výkonnosti adsorbentu. Tento 

model má největší využití pro výpočet maximální adsorpční kapacity N0, její experimentální 

hodnota byla 46,872 mg l-1. Teoretická výška přestupní zóny na základě výpočtu se stanovila 

na hodnotu 4,10 cm. Experimentální hodnota výšky lůžka byla 5,0 cm. 

U všech třech modelů (Thomasův model, Yoon-Nelsonův model a BDST model) byla 

hodnota korelačního koeficientu R2 > 0,9000, což znamená, že měření bylo přesné. 

V dalších fázích výzkumu je však potřeba vyzkoušet další možnosti úpravy sorbentu. 

Mezi velmi používané metody úpravy patří fyzikální metody, hlavně karbonizace 

používaných adsorbentů, kdy zvýšením teploty dochází k tvorbě aktivního uhlí, které je však 

mnohem levnější než komerční aktivní uhlí. Na druhé straně to zvyšuje náklady na úpravu 

adsorpčního materiálu. Vývoj adsorpčního procesu si žádá další testování adsorbentů v reálné 

průmyslové odpadní vodě. 

Veškeré tyto argumenty se sbíhají do jednoho závěru: je třeba více úsilí na získání 

materiálů použitelných jako adsorbenty pro průmyslové čištění odpadní vody. Vysoká kovová 

vazebná kapacita není jediným faktorem, který posuzuje jeho vhodnost. V momentě, kdy se 
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vybere nejvhodnější materiál na adsorbent, jsou potřeba další testy v reálných odpadních 

vodách a zároveň je potřeba vytvořit vhodné matematické modely.  
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9 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala studiem odstranění manganu z vodné matrice a snažila se 

přiblížit problematiku čištění odpadní vody pomocí dynamické adsorpce. Jako biosorbent byla 

zvolena směs šišek, která se před použitím v koloně mechanicky upravila a chemicky 

aktivovala v 1,0 mol l-1 kyselině chlorovodíkové s dobou aktivace 30 min. Směs šišek byla 

mechanicky upravena na požadovanou zrnitost 0,5-2 mm. Snahou bylo odstranit mangan 

z modelových roztoků za předem daných podmínek a především dodržení hodnoty pH= 6,0, 

teploty 20 ± 2 °C, konstantního průtoku a výšky lůžka. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda je 

vybraný biosorbent vhodný pro odstranění manganatých kationtů z vodného prostředí.  

Dalším cílem bylo přiblížit problematiku biosorpce a dynamické adsorpce (při které se 

uplatňuje: fyzikální adsorpce, chemisorpce, iontová výměna a další chemické a fyzikální 

interakce) a vysvětlit matematické modely, které byly využity při vyhodnocování výsledků 

a výsledných konstant. V experimentální části byly tedy porovnávány hodnoty, které byly 

vypočteny teoreticky a experimentálně po provedení experimentu. Na základě výpočtů se 

ověřilo, zda biosorbent dosáhl stejných teoretických a experimentálních výsledků. Biosorbent 

na základě měření byl schopen, při výšce 15 cm a rychlosti průtoku 10 ml min-1, odstranit 

z modelového roztoku 91,68 % rozpuštěného kovu z roztoku. Proto se dá říct, že směs šišek je 

vhodným biosorbentem pro odstranění manganu z vodného prostředí.  

Tato studie dokázala: 

 Směs šišek jako biosorbent je vhodná k odstranění Mn(II) z vodného prostředí. 

 Adsorpce manganatých kationtů je závislá na výšce lůžka a průtokové rychlosti. 

 Účinnost kolony se zvýšila, když byly použity nižší průtoky a vyšší výška lůžka. 

 Teoretické předpovědi výsledků pro ideální podmínky reakce se lišily od 

experimentálních výsledků jen minimálně, odchylky nastaly nejspíše kvůli složitosti 

adsorpčního procesu. 

 Modely Thomasův a Yoon-Nelsonův předpokládaly dobrý popis průnikových křivek 

a dále byly i experimentálně potvrzeny. 

 Ideální výška lůžka ze zkoumaných hodnot: 15 cm (45 g) sorbentu. 

 Ideální rychlost průtoku ze zkoumaných hodnot: 10 ml min-1. 

  



Pavlína Bártová: Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice 

2015   41 

10 LITERATURA 

[1]  DOC. ING. VLADIMÍR KOČÍ, PH.D, Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze. PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ: 

TOXICKÉ LÁTKY [online]. [cit. 2015-03-1]. Dostupné z: 

http://www.toulcuvdvur.cz/stezkazp/p5_toxicke_latky.html 

[2] Biosorption, metals. GHINWA, NAJA, Murphy VANESSA a Volesky BOHUMIL. 

[online]. Wiley Encyclopedia of Industrial Biotechnology [cit. 2015-03-1]. Dostupné z: 

http://biosorption.mcgill.ca/publication/PDFs/ENCYwiley%2710.pdf 

[3] VOLESKY, Bohumil. Biosorption and me. Water Research [online]. 2007, vol. 41, issue 

18, p. 4017-4029 [cit. 2015-03-1]. 

[4] ING. ROMAN SLAVÍK, PH.D. Adsorpce tartrazinu z vodných roztoků. [online]. Ústav 

inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín [cit. 2015-03-1]. Dostupné z: 

http://uiozp.ft.utb.cz/studmat/201324112336/Adsorpce.pdf 

[5] VIJAYARAGHAVAN, K., Heng Yun Ni WINNIE a R. BALASUBRAMANIAN. 

Biosorption characteristics of crab shell particles for the removal of manganese(II) and 

zinc(II) from aqueous solutions. Desalination[online]. 2011, vol. 266, 1-3, p. 195-200 [cit. 

2015-03-1]. 

[6] GARCÍA-MENDIETA, Alfredo, M. Teresa OLGUÍN a Marcos SOLACHE-RÍOS. 

Biosorption properties of green tomato husk (Physalis philadelphica Lam) for iron, 

manganese and iron–manganese from aqueous systems. Desalination[online]. 2012, vol. 284, 

p. 167-174 [cit. 2015-2-20]. 

[7] ARGUN, Mehmet Emin, Sukru DURSUN, Mustafa KARATAS a Metin GÜRÜ. 

Activation of pine cone using Fenton oxidation for Cd(II) and Pb(II) removal. Bioresource 

Technology [online]. 2008, vol. 99, issue 18, p. 8691-8698 [cit. 2015-2-20]. 

[8] VIJAYARAGHAVAN, K. a Yeoung-Sang YUN. Bacterial biosorbents and 

biosorption. Biotechnology Advances [online]. 2008, vol. 26, issue 3, p. 266-291 [cit. 2015-

03-20]. 

[9] Fernandez, M. E., et al. "Batch and dynamic biosorption of basic dyes from binary 

solutions by alkaline-treated cypress cone chips." Bioresource technology 106 (2012): 55-62. 

http://www.toulcuvdvur.cz/stezkazp/p5_toxicke_latky.html
http://biosorption.mcgill.ca/publication/PDFs/ENCYwiley%2710.pdf
http://uiozp.ft.utb.cz/studmat/201324112336/Adsorpce.pdf


Pavlína Bártová: Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice 

2015   42 

[10] Nuhoglu, Y., and E. Oguz. "Removal of copper (II) from aqueous solutions by 

biosorption on the cone biomass of Thuja orientalis." Process Biochemistry38.11 (2003): 

1627-1631. 

[11] Ucun, Handan, et al. "Biosorption of chromium (VI) from aqueous solution by cone 

biomass of Pinus sylvestris." Bioresource technology 85.2 (2002): 155-158 

[12] CHOJNACKA, Katarzyna. Biosorption and bioaccumulation – the prospects for practical 

applications. Environment International [online]. 2010, vol. 36, issue 3, p. 299-307 [cit. 2015-

03-20]. 

[13] KARUNARATHNE, H.D.S.S. a B.M.W.P.K. AMARASINGHE. Fixed Bed Adsorption 

Column Studies for the Removal of Aqueous Phenol from Activated Carbon Prepared from 

Sugarcane Bagasse. Energy Procedia [online]. 2013, vol. 34, p. 83-90 [cit. 2015-03-20]. 

[14] Kinetika adsorpce. [online]. Vydavatelství, VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-

TECHNOLOGICKÁ V PRAZE [cit. 2015-02-23]. Dostupné 

z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/kinetika_adsorpce.html 

[15] NAJA, G.M. Comprehensive Biotechnology (Second Edition): Volume 6: Environmental 

Biotechnology and Safety. ACADEMIC PRESS, 2011, p. 685–700 90 [cit. 2015-03-20]. 

[16] NAVARRO, Abel E., Rosario F. PORTALES, María R. SUN-KOU a Bertha P. 

LLANOS. Effect of pH on phenol biosorption by marine seaweeds. Journal of Hazardous 

Materials [online]. 2008, vol. 156, 1-3, p. 405-411 [cit. 2015-03-20]. 

[17] H.A. Hasan, S.R.S. Abdullah, N.T. Kofli and S.K. Kamaruddin, 2010. Biosorption of 

Manganese in Drinking Water by Isolated Bacteria.Journal of Applied Sciences, 10: 2653-

2657. 

[18] Sorpce. [online]. Vydavatelství, VYSOKÁ ŠKOLA CHMICKO-TECHNOLOGICKÁ V 

PRAZE [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-

001/hesla/sorpce.html 

[19] EuroClean: Jaké problémy přináší železo a mangan ve vodě?. EUROCLEAN S.R.O.- 

ÚPRAVA VODY, dezinfekce vody, legionella. [online]. 2012 [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 

http://euroclean.cz/clanky/jake-problemy-prinasi-zelezo-a-mangan-ve-vode/ 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/kinetika_adsorpce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/sorpce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/sorpce.html
http://euroclean.cz/clanky/jake-problemy-prinasi-zelezo-a-mangan-ve-vode/


Pavlína Bártová: Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice 

2015   43 

[20] OFOMAJA, A.E., E.B. NAIDOO a S.J. MODISE. Biosorption of copper(II) and lead(II) 

onto potassium hydroxide treated pine cone powder. Journal of Environmental 

Management [online]. 2010, vol. 91, issue 8, p. 1674-1685 [cit. 2015-02-20]. 

[21] JÍLEK, Arnošt. Šiška – jedinečný výtvor přírody. Floristika: Floristika [online]. Profi 

Press s. r. o, 2010 [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: http://floristikaweb.cz/siska-jedinecny-

vytvor-prirody/ 

[22] VYMAZAL, Miloš. TVAR ŠIŠEK. [online]. 2001-2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné 

z: http://www.garten.cz/se/cz/stories-tvar+%C5%A1i%C5%A1ek/ 

[23] SANKAR, M.S., M.A. VEGA, P.P. DEFOE, M.G. KIBRIA, S. FORD, K. TELFEYAN, 

A. NEAL, T.J. MOHAJERIN, G.M. HETTIARACHCHI, S. BARUA, C. HOBSON, K. 

JOHANNESSON a S. DATTA. Elevated arsenic and manganese in groundwaters of 

Murshidabad, West Bengal, India. Science of The Total Environment [online]. 2014, 488-489, 

p. 570-579 [cit. 2015-03-20]. 

[24] AHALYA, N., T. V. RAMACHANDRA a R. D. KANAMADI. Biosorption of Heavy 

Metals. Research Journal Of Chemistry And Enviroment [online]. 2003 [cit. 2015-03-23]. 

Dostupné 

z:http://www.ces.iisc.ernet.in/energy/water/paper/biosorption_heavymetals/Biosorption.pdf 

[25] DAS, A.P., L.B. SUKLA, N. PRADHAN a S. NAYAK. Manganese biomining: A 

review. Bioresource Technology [online]. 2011, vol. 102, issue 16, p. 7381-7387 [cit. 2015-

03-20]. 

[26] HEJL, Stanislav. Odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků pomocí huminových 

kyselin [online]. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, 2009 [cit. 2015-03-23]. 

Dostupné z 

:http://artec.tul.cz/?content=upload/Hejl_Odstra%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20t%C4%

9B%C5%BEk%C3%BDch%20kov%C5%AF%20z%20vodn%C3%BDch%20roztok%C5%A

F%20pomoc%C3%AD%20huminov%C3%BDch%20l%C3%A1tek.pdf&lang=cs 

[27] CHRÁSTKOVÁ, Ilona. Odstraňování těžkých kovů z vodního prostředí mikroorganismy 

a rostlinami [online]. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, 2009 [cit. 2015-03-23]. 

Dostupné z: [http://is.muni.cz/th/223101/prif_b/bakalarskaHOTOVO.txt 

http://floristikaweb.cz/siska-jedinecny-vytvor-prirody/
http://floristikaweb.cz/siska-jedinecny-vytvor-prirody/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-tvar+%C5%A1i%C5%A1ek/
http://www.ces.iisc.ernet.in/energy/water/paper/biosorption_heavymetals/Biosorption.pdf


Pavlína Bártová: Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice 

2015   44 

[28] NIDHEESH, Puthiya, Rajan GANDHIMATHI, Sreekrishnaperumal RAMESH a 

Tangappan SINGH. Adsorption and desorption characteristics of crystal violet in bottom ash 

column. Journal of Urban and Environmental Engineering [online]. 2012, vol. 6, issue 1, p. 

18-29 [cit. 2015-02-23]. 

[29] ALLAHDIN, O., S.C. DEHOU, M. WARTEL, P. RECOURT, M. TRENTESAUX, J. 

MABINGUI a A. BOUGHRIET. Performance of FeOOH-brick based composite for Fe(II) 

removal from water in fixed bed column and mechanistic aspects. Chemical Engineering 

Research and Design [online]. 2013, vol. 91, issue 12, p. 2732-2742 [cit. 2015-02-23]. 

[30] TOVAR-GÓMEZ, R., M.R. MORENO-VIRGEN, J.A. DENA-AGUILAR, V. 

HERNÁNDEZ-MONTOYA, A. BONILLA-PETRICIOLET a M.A. MONTES-MORÁN. 

Modeling of fixed-bed adsorption of fluoride on bone char using a hybrid neural network 

approach. Chemical Engineering Journal [online]. 2013, vol. 228, p. 1098-1109 [cit. 2015-

01-23].      

[31] CHOJNACKA, Katarzyna. Biosorption and bioaccumulation – the prospects for practical 

applications. Environment International [online]. 2010, vol. 36, issue 3, p. 299-307 [cit. 2015-

03-23].  

[32] Výkladový slovník environmentálních výrazů: Bioakumulace. ENVIWEB S.R.O. 

[online]. 2003-2012 [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: http://www.enviweb.cz/eslovnik/17 

[33] ON SPEC,The Adsorption Gazette: STATIC AND DYNAMIC ADSORPTION 

CAPACITY. [online]. 2010 [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z: http://www.cecachemicals.com/export/sites/ceca/.content/medias/downloads/news/en/mole

cular-sieves/2010/ceca-newsletter-september-2010.pdf 

[34] PIVONKOVSKÝ. Úprava podzemních a podpovrchových vod - 8, pčednáška: Adsorpce 

při úpravě vody. [online]. ÚŽP PřP UK [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z: http://www.pivokonsky.wz.cz/UV/uprava_vod_8.pdf 

[35] ZHANG, Wenxuan, Han YAN, Haijiang LI, Ziwen JIANG, Lei DONG, Xiaowei KAN, 

Hu YANG, Aimin LI a Rongshi CHENG. Removal of dyes from aqueous solutions by straw 

based adsorbents: Batch and column studies.Chemical Engineering Journal [online]. 2011, 

vol. 168, issue 3, p. 1120-1127 [cit. 2015-03-23] 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/17
http://www.cecachemicals.com/export/sites/ceca/.content/medias/downloads/news/en/molecular-sieves/2010/ceca-newsletter-september-2010.pdf
http://www.cecachemicals.com/export/sites/ceca/.content/medias/downloads/news/en/molecular-sieves/2010/ceca-newsletter-september-2010.pdf
http://www.pivokonsky.wz.cz/UV/uprava_vod_8.pdf


Pavlína Bártová: Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice 

2015   45 

[36] BROCK, Thomas D.. Thermus aquaticus gen. n. and sp. n., a Nonsporulating Extreme 

Thermophile. [online]. JOURNAL OF BACTERIOLOGY, 1969, p. 289-297 [cit. 2015-03-

23]. Dostupné z:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC249935/pdf/jbacter00390-

0321.pdf 

[37] SAADI, Zahra, Reyhane SAADI a Reza FAZAELI. Fixed-bed adsorption dynamics of 

Pb (II) adsorption from aqueous solution using nanostructured γ-alumina. Journal of 

Nanostructure in Chemistry [online]. 2013, vol. 3, issue 1, p. 48-14 [cit. 2015-03-23]. 

[38] CAVAS, Levent, Zeynelabidin KARABAY, Hakan ALYURUK, Hatice DOĞAN a 

Güleser K. DEMIR. Thomas and artificial neural network models for the fixed-bed adsorption 

of methylene blue by a beach waste Posidonia oceanica (L.) dead leaves. Chemical 

Engineering Journal [online]. 2011, vol. 171, issue 2, p. 557-562 [cit. 2015-03-23]. 

[39] Fyzikální adsorpce. [online]. Vydavatelství, VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-

TECHNOLOGICKÁ V PRAZE [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/fyzikalni_adsorpce.html 

[40] Aktuálně řešené problémy. Ústav biochemie a mikrobiologie [online]. Vydavatelství, 

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE, 2015 [cit. 2015-03-23]. 

Dostupné z:http://biomikro.vscht.cz/cz/research/groups/metallomics/projects.php 

[41] Chemisorpce. [online]. Vydavatelství, VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-

TECHNOLOGICKÁ V PRAZE [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/chemisorpce.html 

[42] Výměnná iontová adsorpce. [online]. Vydavatelství, VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-

TECHNOLOGICKÁ V PRAZE [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/vymenna_iontova_adsorpce.html 

[43] Iontová adsorpce. [online]. Vydavatelství, VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-

TECHNOLOGICKÁ V PRAZE [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: 

hhttp://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/iontova_adsorpce.html 

[44] İPEK, İdil Yılmaz, Nalan KABAY a Mithat YÜKSEL. Desalination: Modeling of fixed 

bed column studies for removal of boron from geothermal water by selective chelating ion 

exchange resins [online]. 2013, p. 151-157 [cit. 2015-03-12]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC249935/pdf/jbacter00390-0321.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC249935/pdf/jbacter00390-0321.pdf
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/fyzikalni_adsorpce.html
http://biomikro.vscht.cz/cz/research/groups/metallomics/projects.php
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/chemisorpce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/vymenna_iontova_adsorpce.html


Pavlína Bártová: Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice 

2015   46 

[45] NEGRA, A., L. LUPA, M. CIOPEC a P. NEGREA. Experimental and Modelling Studies 

on As(III) Removal from Aqueous Medium on Fixed Bed Column. [online]. Chemical 

Bulletin of “Politehnica” University of Timisoara, ROMANIA Series of Chemistry and 

Environmental Engineering, 2011 [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z:http://www.chemicalbulletin.ro/admin/articole/94765art_7(89-93).pdf 

[46] VOLESKY, Bohumil. Biosorption and me. Water Research [online]. 2007, vol. 41, issue 

18, s. 4017-4029 [cit. 2015-03-23]. DOI: 10.1016/j.watres.2007.05.062. 

[47] MIKULÁŠKOVÁ, B., L. LAPČÍK a I. MAŠEK. CHEMICKÉ LISTY. LIGNIT - 

STRUKTURA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ[online]. 1997 [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/1997_03_160-168.pdf 

[48] ZÍTKA, Ondřej. MULTIINSTRUMENTÁLNÍ SLEDOVÁNÍ INTERAKCE IONTU 

TĚŽKÉHO KOVU S VOLNÝMI AMINOKYSELINAMI [online]. MASARYKOVA 

UNIVERZITA, 2010 [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z:http://is.muni.cz/th/175737/prif_m/DP_Zitka.pdf 

[49] WANG, Jianlong a Can CHEN. Biosorbents for heavy metals removal and their 

future. Biotechnology Advances [online]. 2009, vol. 27, issue 2, p. 195-226 [cit. 2015-03-23]. 

[50] Stavba buněčné stěny. [online]. Univerzita Palackého [cit. 2015-03-23]. Dostupné 

z:http://www.botanika.upol.cz/atlasy/anatomie/anatomieCR10.pdf 

[51] BALCI, Behzat, Olcayto KESKINKAN, Mutlu AVCI, E. Robert BAUMANN a Charles 

S. OULMAN. Use of BDST and an ANN model for prediction of dye adsorption efficiency of 

Eucalyptus camaldulensis barks in fixed-bed system.Expert Systems with 

Applications [online]. 2011, vol. 38, issue 1, p. 150-169 [cit. 2015-03-15].  

[52] KOVAĽOVÁ, Bc. Lucia. STUDIUM PODMÍNEK OVLIVŇUJÍCÍCH PRŮBĚH 

PROCESU BIOSORPCE Cr(VI) POMOCÍ ŠIŠEK BOROVICE LESNÍ (Pinus 

sylvestris) [online]. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, 2011 [cit. 2015-03-12]. 

[53] Rostlinná buňka. [online]. Mendelova univerzita v Brně [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z: http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-cytologie-

rostlinna_bunka.html 

http://www.chemicalbulletin.ro/admin/articole/94765art_7(89-93).pdf
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/1997_03_160-168.pdf
http://is.muni.cz/th/175737/prif_m/DP_Zitka.pdf
http://www.botanika.upol.cz/atlasy/anatomie/anatomieCR10.pdf
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-cytologie-rostlinna_bunka.html
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-cytologie-rostlinna_bunka.html


Pavlína Bártová: Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice 

2015   47 

[54] Mikroskopická stavba dřeva – teoretická část. Laboratorní práce "Mikroskopická stavba 

dřeva" [online]. Vydavatelství, VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V 

PRAZE [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z:http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/res_mikroskopicka_stavba_dreva/ 

[55] EQUILIBRIUM BIOSORPTION PERFORMANCE: SORPTION 

EQUILIBRIUM. SORPTION AND BIOSORPTION [online]. p. 103-116 [cit. 2015-03-28]. 

Dostupné z: http://biosorption.mcgill.ca/publication/book/6.1-4w%28103-16%29.pdf 

[56] YAHAYA, N. K. E. M., et al. Fixed-bed column study for Cu (II) removal from aqueous 

solutions using rice husk based activated carbon. International Journal of Engineering and 

Technology, 2011, 11.1: 248-252. 

[57] BIELA, Renata. Odstraňování železa a manganu ze zdrojů pitné vody. Vlastnosti a zdroje vody. 

2012, č. 1.  

[58] DUBEY, S.S. a R.K. GUPTA. Removal behavior of Babool bark (Acacia nilotica) for 

submicro concentrations of Hg2+ from aqueous solutions: a radiotracer study. Separation and 

Purification Technology [online]. 2005, vol. 41, issue 1, p. 21-28 [cit. 2015-03-30]. 

[59] HACH : Water Analysis Handbook, 3rd ed. Manganese for water and wastewater. USA, 

Colorado: HACH, Loveland, 2007. 

[60] HADI, Mahdi; SAMARGHANDI, Mohammad Reza; MCKAY, Gordon. Simplified 

fixed bed design models for the adsorption of acid dyes on novel pine cone derived activated 

carbon. Water, Air, & Soil Pollution, 2011, 218.1-4: 197-212. 

[61] HASAN, S. H., P. SRIVASTAVA, D. RANJAN a M. TALAT. Biosorption of Cr(VI) 

from aqueous solution using A. hydrophila in up-flow column: optimization of process 

variables. Applied Microbiology and Biotechnology[online]. 2009, vol. 83, issue 3, p. 567-577 

[cit. 2015-03-02]. 

[62] Corrosionpedia: Bed Depth. [online]. Janalta Interactive Inc., 2015 [cit. 2015-03-15]. 

Dostupné z:http://www.corrosionpedia.com/definition/148/bed-depth 

  

http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/res_mikroskopicka_stavba_dreva/
http://biosorption.mcgill.ca/publication/book/6.1-4w%28103-16%29.pdf
http://www.corrosionpedia.com/definition/148/bed-depth


Pavlína Bártová: Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice 

2015   48 

11 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Rozdíl mezi adsorpcí a iontovou výměnou (převzato a upraveno). [55] ................. 7 

Obrázek 2: Dynamická adsorpce (převzato a upraveno). [34] ................................................... 8 

Obrázek 3: Příklad lineárního zobrazení Thomasova modelu (převzato a upraveno). [37] .... 13 

Obrázek 4: Lineární zobrazení Yoon-Nelsonova modelu (převzato a upraveno). [37] ........... 15 

Obrázek 5: Lineární zobrazení BDST modelu, průniková křivka (převzato a upraveno). [45]16 

Obrázek 6: Mechanicky a chemicky upravený sorbent. .......................................................... 25 

Obrázek 7: Aktivace šišek, třepačka s termostatem značky IKA® KS 4000i Control Incubator 

Shakers. .................................................................................................................................... 26 

Obrázek 8: Kolona naplněna adsorbentem. .............................................................................. 28 

Obrázek 9: Závislost adsorpce kovu na čase při různých výškách sorbentu. .......................... 29 

Obrázek 10: Závislost adsorpce kovu na průtoku. ................................................................... 31 

Obrázek 11: Thomasův model. ................................................................................................ 33 

Obrázek 12: Yoon-Nelsonův model. ........................................................................................ 34 

Obrázek 13: BDST model. ....................................................................................................... 36 

 

12 SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Hlavní charakteristické skupiny reagující v průběhu biosorpce (převzato a 

upraveno). [46] ......................................................................................................................... 22 

Tabulka 2: Porovnání průnikových časů a časů nasycení při různých výškách adsorbentu v 

koloně ....................................................................................................................................... 30 

Tabulka 3: Porovnání průnikových časů a časů nasycení při různých průtocích. .................... 32 

Tabulka 4: Naměřené a vypočtené hodnoty kolonové sorpce při použití Thomasova modelu.

 .................................................................................................................................................. 33 

Tabulka 5: Naměřené a vypočítané hodnoty kolonové sorpce při použití Yoon-Nelsonova 

modelu. ..................................................................................................................................... 35 

Tabulka 6: Naměřené a vypočítané hodnoty kolonové sorpce při použití BDST modelu. ...... 36 

 


