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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na studium odstranění chromu s oxidačním číslem VI z reálné 

odpadní vody v dynamickém systému a porovnání účinnosti dvou zvolených biosorbentů. 

K odstranění byly použity chemicky aktivované biosorbenty, a to Troudnatec pásovaný 

(Fomitopsis pinicola) a směs šišek. V práci je uveden popis samotného procesu biosorpce. 

Optimální podmínky dynamického systému pro odstranění chromu s oxidačním číslem VI 

pomocí jednotlivých biosorbentů byly získány ze studií toho procesu na modelové vodě 

s obsahem daného kovu. Každý biosorbent byl testován pro reálnou odpadní vodu 

z galvanovny. Pro interpretaci výsledků byly použity modely Bed-Depth Service Time 

model (BDST), Yoon-Nelsonův a Thomasův model.  Všechny experimenty probíhaly pří 

výšce sloupce 15 cm a průtokové rychlosti 20 ml min-1. Účinnost biosorbentu Troudnatce 

pásovaného byla 87,3% a u směsi šišek byla účinnost 86,6 %. 
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Biosorpce, chrom, dynamický systém, Thomasův model, Yoon-Nelsonův model, BDST 

model 

  



 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the research of the chrome-elimination with the oxidation number 

VI from the real wastewater and the comparing of the efficiency of two chosen biosorbents 

in the dynamic system. For the elimination were used chemically activated biosorbents 

which are the Red-belt conc (Fimitopsis pinicola) and the commixture of cones. There is a 

description of the whole biosorption-process. The optimal conditions of dynamic system for 

the chrome-elimination with the oxidation number VI, due to biosorbents, were obtained 

from the research of this process ongoing on the model water containing the given metal. 

Each biosorbent was tested for real wastewater from electroplating. For the results-

interpretation were used Bed-Depth Service Time model (BDST), Yoon-Nelson’s model and 

Thomas model. All experiments were run at a column height of 15 cm and a flow rate of 

20 ml min-1. Efficacy biosorbents Red-belt conc contraband was 87,3 % and for cones 

mixtures efficacy was 86,6 %. 

Key words: 

Biosorption, chromium, dynamic system, Thomas model, Yoon-Nelson’s model, 

BDST model   
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Rozvoj lidstva sebou přináší od svého počátku zásahy do životního prostředí. 

Nejprve se nejednalo o zásahy nijak zásadní a příroda si s nimi dokázala sama poradit. 

S rozvojem průmyslu a urbanizace však již dochází ke změnám, které nenávratně nebo 

dlouhodobě životní prostředí znečišťují.  

Některé toxické kovy se však v přírodě v malých koncentracích přirozeně vyskytují 

a některé, jako i chrom, jsou dokonce důležitým esenciálním prvkem. Kovy byly lidstvem 

používány již od začátku pro výrobu různých zbraní, nástrojů a později také mincí a šperků. 

Bohužel až s pokrokem vědy bylo zjištěno, že většina těchto kovů má toxické účinky. 

S tímto zjištěním docházelo postupně k omezování některých toxických kovů, většina z nich 

však díky svým schopnostem bioakumulace v organismech a persistence, zůstává v životním 

prostředí po dlouho dobu.  

Největším producentem toxických kovů je pak průmyslová činnost, při které dochází 

k dálkovému transportu kovů až za hranice států. V současné době je snaha množství 

toxických kovů v životním prostředí snižovat, a to vzhledem k tomu, že mohou svými 

expozicemi působit karcinogenně, teratogenně, mutagenně nebo například reprotoxicky.  

U toxických kovů je také důležité, v jaké formě jsou v životním prostředí přítomny. 

Jak je již uvedeno výše, některé z nich se mohou řadit i mezi prvky esenciální. Tímto prvkem 

je také CrIII, který do našeho těla vstupuje podstatně hůře než CrVI, který je považován za 

látku reprotoxickou, teratogenní a karcinogenní. Oxidační číslo těchto kovů je závislé 

především na hodnotě pH prostředí, ve kterém se nacházejí. Chrom s oxidačním číslem VI 

se do našeho těla dostává především dýcháním nebo potravou.  

V současně době je snaha o najití co nejúčinnější a ekonomicky nenáročné 

metody pro odstranění CrVI z životního prostředí. Momentálně jsou nejvíce používané 

fyzikálně-chemické metody, ale jejich nevýhodou je ekonomická náročnost. Stále více se 

proto hledají alternativní způsoby, které zahrnují například fytoremediaci nebo biosorpci. 

Biosorpce je levným, ale zároveň i poměrně složitým procesem, který využívá materiály 

biologické povahy nebo zbytky z výroby. Stále více publikací se dnes zajímá o použití těch 

nejvhodnějších biosorbentů a jejich ideálních podmínek. Tento proces pak může probíhat 

v systému statickém nebo dynamickém. Jednotlivé systému mají svoje výhody ale logicky 

i nevýhody. Velkou výhodou systému dynamického je, že se velmi blíží použití například 
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na čistírnách odpadních vod.  

V diplomové práci se zabývám možností odstranění CrVI z reálné odpadní vody 

pomocí biosorpce v náplňové koloně. Pro studium této problematiky jsem si vybrala dva 

druhy biosorbentu: směs šišek a dřevokaznou houba, jejichž účinnosti jsem pak porovnávala.  

V teoretické části se zabývám současným stavem studované problematiky, jsou zde 

vysvětleny a popsány jednotlivé procesy biosorpce, vlastnosti biosorbentu a hlavní faktory, 

které ovlivňují tento proces. Dále je zde uvedena charakteristika vybraného kovu a také jeho 

základní vlastnosti. V praktické části jsou pak uvedeny použité metodiky a získané výsledky, 

které jsou pak diskutovány v kapitole diskuse. Ve své práci jsem rovněž vycházela 

z výsledků a závěrů studentů, kteří již účinnost těchto sorbentů v dynamickém systému 

posuzovali, ale pokus prováděli pouze na modelových roztocích s obsahem CrVI.  

Cílem diplomové práce bylo posouzení účinnosti dvou biosorbentů při odstranění 

různých koncentrací CrVI z reálné odpadní vody z galvanovny a porovnat účinnost směsi 

šišek a dřevokazné houby sorbovat CrVI.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

V současné době je přítomnost toxických kovů v životním prostředí považována za 

velký ekologický problém, jelikož mají díky svým schopnostem bioakumulace a persistence 

velmi negativní dopad na životní prostředí. Mezi nejvíce nebezpečné a toxické kovy patří 

například rtuť, olovo, arsen, chrom, měď nebo nikl. Vlivem průmyslové činnosti, jako je 

například těžba kovů, hutě, slévárny, nebo koželužny, se koncentrace těchto kovů v životním 

prostředí neustále zvyšuje. Další nebezpečnou vlastností toxických kovů je jejich schopnost 

dálkového přenosu, změna vlastnosti kovu v závislosti na prostředí a následné znečištění 

oblastí, ve kterých se průmysl produkující toxické kovy nevyskytuje. V současné době 

existuje již mnoho úmluv, které se zabývají toxickými kovy. (www.cep.unep.org) Některé 

z nich budou dále popsány níže. 

Rotterdamská úmluva je úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité 

nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Tato úmluva byla 

podepsána dne 10. 9. 1998 a v platnost vstoupila 24. 2. 2004. Cílem úmluvy je ochrana 

životního prostředí před nepříznivými účinky chemických látek. Úmluva obsahuje seznam 

nebezpečných látek, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu, což umožňuje 

následnou kontrolu pohybu vybraných látek a omezování jejich dovozu či vývozu. 

(www.mzp.cz; www.synergie-chemie.cz) 

Úmluva o dálkovém znečištění ovzduší přesahující hranice států byla sjednána v roce 

1979 a je jedním z nejvýznamnějších nástrojů prevence přenosu znečišťování ovzduší na 

velké vzdálenosti. Jedná se o úmluvu rámcovou, což znamená, že obsahuje různé protokoly. 

(www.mzp.cz) Protokol o těžkých kovech vešel v platnost dne 29. 12. 2003 (www.mzp.cz; 

www.unece.org). 

Basilejská úmluva je úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států 

a jejich zneškodňování byla podepsána v březnu 1989 a v platnost vstoupila 5. 5. 1992 

(www.synergie-chemie.cz). Cílem této úmluvy je snížit pohyb nebezpečných odpadů, které 

jsou předmětem Úmluvy, přes hranice států na minimum a další opatření jako je například 

ekologicky šetrné zneškodňování těchto odpadů a další (www.mzp.cz). 

Přítomnost chromu a ostatních toxických kovů v životním prostředí je nebezpečné 

i hlediska jejich výskytu v pitné vodě. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) 

stanovuje přísné normy pro pitnou vodu, aby bylo zabráněno případným zdravotním 

problémům. V roce 2010 EPA zahájila přehodnocení zdravotních rizik, která souvisejí 
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s expozicí chromem. Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila přípustný obsah 

CrVI v pitné vodě, ve vnitrozemských povrchových a průmyslových vodách na 0,05 mg l-1, 

0,1 mg l-1 a 0,25 mg l-1. (www.epa.gov) 

V současné době je CrVI a ostatní toxické kovy odstraňován z vody nejčastěji pomocí 

fyzikálně-chemických procesů jako například metoda srážení různými ionty, 

elektrochemické metody, využívání oxidačně-redukčního potenciálu iontů kovů, iontové 

výměny nebo použití membránových technologií. 

Chemické srážení je nejčastější metodou odstraňování toxických kovů z vodního 

prostředí. Je založena na disociaci rozpustných iontových kovových sloučenin ve vodném 

prostředí a jejich přeměně na sloučeniny méně rozpustné. (Jelínek a kol., 2009). V podstatě 

se jedná o velmi jednoduchou a z hlediska nákladů i efektivní metodu. Jako srážecí činidla 

se používají látky, které jsou dobře dostupné, popřípadě mohou být využívány i vedlejší 

produkty jiných technologií (Ahluwalia, Goyal, 2007). Je to především hydroxid vápenatý 

(vápenné mléko), používaný k vysrážení hydroxidů a uhličitanů, popřípadě soda, pokud má 

uhličitan kovu ve vodě nižší rozpustnost než jeho hydroxid. Mohou se také využívat různé 

sulfidy, ke kterým mají kovy vysokou afinitu. Tak lze srážet kovy i z prostředí, ve kterém 

jsou přítomné komplexotvorné látky. Mohou se rovněž aplikovat i fosforečnany nebo 

organické látky, jako například dialkyldithiokarbamáty. (Jelínek a kol., 2009) Nevýhodou 

metody je nízká efektivita při nízkých koncentracích toxických iontů a rovněž produkce 

velkého množství odpadního kalu s obsahem toxických kovů a nutnost zachování nízkou 

hodnotu pH prostředí (Ahluwalia, Goyal, 2007). 

Další metodou, kterou lze aplikovat na odstranění toxických kovů z vodného 

prostředí, je ionexová technologie. Používají se při ní iontoměniče neboli ionexy, což jsou 

látky schopné vyměňovat ionty mezi ionexovou fází a roztoky elektrolytů na základě jejich 

disociace. Jedná se vlastně o makromolekulární látky trojrozměrného uspořádání, ve kterých 

jsou pevně zabudovány charakteristické skupiny, které disociací poskytují fixované ionty. 

Interakce probíhá tak, že konec makromolekuly ionexu s disociovanou charakteristickou 

skupinou přitahuje z vodného prostředí určitý ion, který nahradí vlastním iontem příslušného 

náboje. (Jelínek a kol., 2009) Jako ionexy se používají organické molekuly na bázi 

kopolymerů styrenu, kyseliny akrylové a polyethylenaminů, tedy syntetických organických 

pryskyřic. Popsaná technologie je stále zkoumána a rozvíjena. Výhodou je především její 

účinnost i při nízkých koncentracích iontů. Lze ji použít také ve velkých objemech. Avšak 

její nevýhodou je především její nákladnost, dále pak skutečnost, že je iontově neselektivní 
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a velmi citlivá na hodnotu pH. Navíc je při vysokých koncentracích iontů neúčinná. 

(Ahluwalia, Goyal, 2007) 

Poměrně nové odvětví separačních metod, které se rovněž stále vyvíjí a zkoumají, jsou 

membránové technologie. Jsou založeny na selektivním transportu jedné složky roztoku přes 

polopropustnou membránu vlivem různých vlastností dělených látek (Jelínek a kol., 2009). Na 

základě uvedených kritérií se pak přizpůsobuje typ použité membrány (např. iontově selektivní, 

pórovitá nebo neporézní). Popisovaná metoda je sice velice šetrná, ale vzhledem k tomu, že na 

membránu působí celá řada dějů působících proti transportu, jako například hromadění 

a koncentrace zachycované látky na membráně, což pak vede ke vzniku koncentračního 

gradientu proti směru separace, je pak nutné použít mnohem více energie. Na základě této 

skutečnosti je aplikace membránových technologií finančně velmi nákladné. 

Typem membránové technologie je i reverzní osmóza, která, jak již název napovídá, 

je dějem, kdy pod vysokým tlakem dochází k proudění vody z roztoku koncentrovanějšího 

do méně koncentrovaného. Tato metoda má poměrně široké využití například při odsolování 

vody a výrobě pitné vody, ve výrobě velmi čisté farmaceutické vody, ale i v čištění odpadní 

vody z galvanizoven nebo textilního či papírenského průmyslu. (Jelínek a kol., 2009; 

Ahluwalia, Goyal, 2007; Hübner a kol., 2006) 

Mezi membránové technologie lze zařadit také proces ultrafiltrace, jejíž podstatou 

je tlakově řízené odstranění kovů přes porézní membránu. Koncentrují se zde relativně velké 

molekuly nebo koloidy tím, že se odstraňuje část rozpouštědla. Nevýhodou tohoto procesu 

je velké množství zachyceného koncentrovaného kovu.  

V neposlední řadě lze pro odstranění toxických kovů z vodné matrice použít 

elektrodialýzu. Jedná se o elektromembránovou separační metodu, při které jsou toxické 

kovy odděleny pomocí iontově selektivních membrán a aplikace stejnosměrného 

elektrického proudu. Tím je zajištěna migrace kationtů a aniontů k příslušným elektrodám. 

Nevýhodou tohoto procesu je ucpávání membrány a zároveň tedy nutnost předčištění vody 

před samotným procesem elektrodialýzy. 

Nicméně je nutné konstatovat, že výše popsané metody nejsou vždy dostatečně 

efektivní, použitelné ve velkém měřítku, anebo jsou mnohdy extrémně finančně nákladné, 

zvláště pokud se jedná o odstranění kovu přítomného v roztoku ve velmi nízké koncentraci. 

Shrnutí jednotlivých konvenčních technologií, které se používají pro zpracování odpadní 

vody s obsahem toxických kovů, je uvedeno níže v Tabulce 1. 
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Tabulka 1: Shrnutí konvenčních technologií používaných pro zpracování odpadní vody s obsahem kovů. (převzato 

a upraveno: Kaduková, Virčíková, 2003) 

Metoda Princip Poznámka 

Srážení a filtrace 

chemickými činidly 

Příprava málo rozpustných 

sloučenin a jejich princip. 
Problematické separace. 

Adsorpce 

Sloučeniny jsou 

odstraňovány na základě 

hydrofobní adsorpce. 

Použití konvenčních sorbentů (aktivní 

uhlí). 

Iontová výměna 

Ionty jsou odstraňovány 

výměnou za méně škodlivé 

ionty z kolony. 

Vysoké počáteční náklady. Velmi 

účinná metoda. 

Kapalinová extrakce 

Extrakce kovů z vodného 

roztoku v nepolárních 

rozpouštědlech. 

Vysoké počáteční a provozní náklady. 

Velmi dobře zavedená technologie. 

Chemická oxidace a 

redukce 

Tvorba nerozpustných oxidů 

kovů nebo čistých kovů. 

Velká spotřeba chemikálií. Citlivá 

metoda na reakční podmínky. 

Mikro/Nano/Ultra 

filtrace 

Eliminace kovů a jiných 

znečišťujících látek pomocí 

filtrace přes membránové 

filtry. 

Vysoké počáteční a provozní náklady. 

Rozsáhlá příprava filtrů na odstranění 

pevných látek, mikroorganismů, olejů 

a tuků. 

Reverzní osmóza 
Eliminace iontů kovů 

přechodem přes membrány. 

Vysoké počáteční a provozní náklady. 

Potřeba předúpravy kvůli problémům 

se znečištěním a zanášením a 

chemickými vazbami 

V poslední době se proto stále více pozornost obrací na využití různých biosorbentů, 

které jsou schopny vázat kovové ionty obsažené ve vodním prostředí i při velmi nízkých 

koncentracích. (Pertile, 2014; Surovka, 2014). Jednou z možností, jak odstranit kontaminaci 

z životního prostředí, je využít tzv. přirozenou atenuaci (natural attenuation). Jedná se 

o proces tzv. přirozeného snižování kontaminace a lze ji definovat jako souhrn dějů 

přirozeně se vyskytujících v životním prostředí, které bez lidského zásahu vedou k omezení 

množství, toxicity, mobility, objemu nebo koncentrace kontaminantů. Výhoda přirozené 

atenuace spočívá sice v minimálních nákladech, avšak celý proces je dlouhodobý a může 

trvat i několik let, a navíc vyžaduje důsledný kontrolní systém. (Soudek a kol., 2008)  

Další alternativní technologií je fytoremediace. K odstranění nežádoucích toxických 

látek či transformaci kontaminantů z životního prostředí se používají zelené rostliny a s nimi 

asociované mikroorganismy půdních doplňků a agronomických technik. Při fytoremediacích 

se mohou uplatňovat čtyři různé procesy: (Cluis, 2004) 

1. extrakce kontaminantů z půdy a vody (především toxických kovů a radionuklidů),  

2. degradace organických sloučenin,  
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3. volatilizace nejen organických sloučenin ale rovněž některých anorganických 

(např. Hg, Se a As)  

4. stimulace mikrobiálního metabolismu v rhizosféře.  

Přesná klasifikace fytoremediačních technik je uvedena v Tabulce 2. Lze je dělit 

jednak podle typu kontaminantu a také podle jeho zpracování rostlinami. V posledním 

sloupci jsou pak uvedeny typické rostliny, které jsou využívány pro jednotlivé aplikace. 

Nevýhodou procesu je, že je pomalý a vzniká velké množství biomasy s obsahem 

toxického kovu. 

Tabulka 2: Typické rostliny aplikované při různých fytoremediačních aplikacích.  

(Převzato z: Dietz, Schnoor, 2001) 

Aplikace Médium Kontaminanty Typické rostliny 

Fytotransformace 

půda, podzemní voda, 

výluhy ze skládek, 

aplikace odpadní 

vody na půdy 

herbicidy; chlorované 

alifatické uhlovodíky; 

aromatické 

uhlovodíky; 

exploziva; živiny 

freatofytické stromy 

(čeleď Salix, včetně 

topolu, vrby, 

amerického topolu); 

trávy (žito, kostřava, 

troskut prstnatý, 

čirok, proso 

panenské, rákos, 

lesknice kanárská); 

Fabaceae (jetel, 

vojtěška, vigna) 

Rhizosférní 

bioremediace 

půda, sedimenty, 

aplikace na půdu, 

omezené skládky 

biodegradovatelné 

organické látky 

(BTEX, TPH, PAHs, 

PCBs, pesticidy) 

Traviny s vláknitými 

kořeny (troskut 

prstnatý, kostřava, 

žito); uvolňovače 

fenolických látek 

(moruše, jabloň, 

Maclura aurantiaca), 

freatofytické stromy 

Fytostabilizace  půda 

kovy (Pb, Cd, Zn, As, 

Cu, Cr, Se, U); 

hydrofobní organické 

sloučeniny, které 

nejsou degradovatelné  

freatofytické stromy 

pro hydraulickou 

kontrolu; trávy 

s vláknitými kořeny 

pro kontrolu eroze 

Fytoextrakce  
půda, sedimenty, 

brownfields 

kovy (Pb, Cd, Zn, Ni, 

Cu) 

hořčice sareptská 

(Brassica juncea); 

slunečnice 

(Helianthus spp.); 

Thlaspi caerulescens 

Rhizofiltrace 

podzemní voda, 

odpadní voda přes 

umělé mokřady 

kovy (Pb, Cd, Zn, Ni, 

Cu) 

vodní rostliny: 

mokřadní (orobinec, 

růžkatec, 

Potamogeton 

nodosus, maranta 

třtinová); vodní (řasy, 

parožnatka, stolístek 

vodní, Hydrilla spp.) 
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Pokračování Tabulky 2. 

Aplikace Médium Kontaminanty Typické rostliny 

Fytovolatilizace půda a sedimenty 
Se, As, Hg, těkavé 

organické sloučeniny 

Brassica juncea; 

mokřadní rostliny; 

freatofytické stromy 

pro zachycení 

podzemní vody 
Vysvětlivky: BTEX – benzen, toluen, ethylbenzen a celkový xylen; PAHs – polycyklické aromatické 

uhlovodíky; PCBs – polychlorované bifenyly; TPH – celkové ropné uhlovodíky 

Proces sorpce zahrnuje odstranění kovů pomocí biologických materiálů, proto často 

je také označován biosorpce. Mezi vhodné sorbenty patří například jíly, aktivní uhlí, 

rašelina, odpady ze zpracování, a další. Výhodou tohoto procesu jsou nízké náklady. 

(www.wgbis.ces.iisc.ernet.in) 

Biosorpce patří do skupiny environmentálních technologií a nabízí tak ekonomicky 

výhodné a účinné odstranění toxických kovů z vodné matrice. Tento proces nevyžaduje 

žádné speciální aparatury, uspořádání procesu v kolonách je stejné jako například při použití 

komerčních iontoměničů nebo aktivního uhlí a je lehce aplikovatelný v průmyslu. 

(Kaduková, Virčíková, 2003) Obecně platí, že schopnost vázat toxické kovy má většina 

biologických materiálů, a to díky buněčným stěnám, které jsou tvořeny převážně 

polysacharidy, lipidy a proteiny. Využití materiálu biologického charakteru v průmyslu je 

však velmi omezeno jejich selektivitou k toxickým kovům. Dále musí být tyto materiály 

dostatečně chemicky a mechanicky odolné. (Jelínek a kol., 2009) 

Nicméně se biosorpce jeví jako velmi slibná metoda pro remediaci prostředí 

kontaminovaného toxickými kovy a zkoumá se i možnost jejího dalšího využití v oblasti 

ekologie. Má však také určité nedostatky, které by se měly před užitím této metody zvážit 

a na které by se měl výzkum této metody zaměřit. Podrobněji se budu procesem biosorpce 

a také jejími jednotlivými mechanismy, které jsou závislé na místu navázání kovů na 

neživou část biomasy zabývat v následující kapitole.  
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3 BIOSORPCE 

Některé organismy mají schopnost vázat a vstřebávat různé druhy škodlivých látek, 

které mohou využívat buď přímo ke svému metabolismu, nebo je pouze kumulovat jako 

jakýsi způsob obrany proti jejich toxicitě. Tyto mechanismy se označují jako bioakumulace 

a biosorpce. Na následujícím Obrázku 1 jsou pro srovnání zobrazeny rozdílné mechanismy 

biosorpce a bioakumulace.  

 

Obrázek 1: Schéma mechanismů biosorpce a bioakumulace  

(převzato a upraveno z: www.researchgate.net) 

Bioakumulace je daleko složitějším fenoménem než biosorpce. Jedná se o děj, kdy 

se daná látka nejprve naváže specifickou vazbou na buněčnou stěnu organismu a poté se 

do něj vstřebává za spotřeby energie. Je tedy závislá na metabolismu buňky a v podstatě 

díky němu může probíhat. Tímto způsobem se vlastně organismy vyrovnávají 

s přítomností toxických kovů v životním prostředí a umožňuje jim stát se k nim rezistentní. 

K jejich navázaní (absorpcí, iontovou výměnou, transformací atd.) dochází na 

cytoplazmatické membráně nebo periplazmatickém prostoru buňky. Na rozdíl od níže 

popsané biosorpce, což je jev mimobuněčný, je bioakumulace jev probíhající 

intracelulárně a dochází tak ke zvětšování objemu buňky. Nevýhodou tohoto procesu je, 

že může dojít až k poškození buněčných struktur. Rovněž nějaká reálná předpověď 

efektivity této vlastnosti mikroorganismů v daném prostředí je natolik obtížná, že se 

výzkum v této oblasti zaměřuje spíše na odstraňování kovových iontů bez využívání 

metabolických procesů (Horáková, 2007).  
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Vzhledem k tomu, že v rámci své experimentální části pracuji pouze s neživou 

odpadní biomasou, zaměřím se v následujícím textu pouze na tuto problematiku.  

Biosorpce je schopnost „neživých“ částí buněk (nejčastěji buněčné stěny) některých 

druhů organismů vázat na sebe toxické kovy z okolního prostředí a koncentrovat je 

(Ahluwalia a Goyal, 2007; Volesky, 2003; Pertile, 2014; Surovka, 2014). Proces zahrnuje 

pevnou fází biosorbentu a kapalnou fází, ve které je obsažen rozpuštěný kov (sorbát), který 

je nutno odstranit. V porovnání s bioakumulací tento jev není závislý na metabolismu 

organismu. Obecně se jedná o navázání iontu kovu na biosorbent, konkrétně na specifickou 

molekulární strukturu části použitého biosorbentu. (Volesky a kol., 2003) V podstatě jde 

zjednodušeně o stejný princip jako v případě iontoměničů. „Neživou“ hmotu schopnou 

biosorpce lze označit jako jakýsi ionex biologického původu. (Volesky, 2007) Mezi tyto 

biosorbenty patří především různé typy buněčných stěn neživých mikroorganismů nebo 

rostlin, zejména řas. Často se přitom jedná o odpadní materiál například při průmyslové 

fermentaci, výrobě ovocných šťáv nebo zemědělské prvovýroby. (Volesky a kol., 2003) 

Podrobněji se budu zabývat touto problematikou v kapitole 4 „Biosorpční materiál“.  

Hlavní výhodou biosorpce jsou především nízké náklady na její provoz, (využívá se 

snadno dostupných materiálů nebo biologických zbytků), její poměrně vysoká účinnost, 

(zvláště při nízké koncentraci kontaminantu) a možné zpětné využití kovu. Výběr vhodného 

biosorbentu je závislý nejen na jeho dostupnosti, ale i na jeho dobré regenerovatelnosti. 

(Kratochvíl, Volesky, 1998; www.wgbis.ces.iisc.ernet.in) Jednou z dalších výhod metody je 

skutečnost, že se jedná o poměrně velmi rychlý proces navázání kovu na povrch biosorbentu. 

Řádově se jedná o několik minut až hodiny. (Pertile, 2014; Surovka, 2014) Tento proces 

rovněž není nijak řízen použitým organismem a také není závislý na metabolismu, a tedy na 

fyziologických potřebách buňky. V podstatě se zjednodušeně jedná o vazbu kovu na 

„neživou“ hmotu. Tím vlastně současně odpadá problém s případnými metabolity, které by 

živé buňky mohly vyprodukovat jako odpověď na přítomnost toxického kovu. Je ovšem 

nutné mít na paměti, že molekulové vazebné skupiny mohou být již obsazené jiným 

vazebným iontem, čímž může docházet k tzv. časné sytosti. (Pertile, 2014)  

Po každém použití biosorbentu je proto nutná také jeho desorpce, a to ať se jedná 

o jakýkoliv kov nebo skupinu kovů. Tato desorpce je levná, jednoduchá a rychlá, čehož lze 

využít pro zpětné zachycení velkého množství odstraňovaného kovu. (Volesky a kol., 2003; 

Pertile, 2014; Surovka, 2014) 

Jednou z dalších výhod aplikace neživé biomasy je, že s ní lze pracovat v jakémkoliv 

http://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(98)01218-9
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prostředí, a to bez ohledu na fyzikální podmínky jako je hodnota pH, teplota nebo 

koncentrace kovu, popřípadě přítomnost jiných polutantů (Ahluwalia a Goyal, 2007). 

Nicméně proces biosorpce jako takový na fyzikálních podmínkách závislý je. Některé 

faktory ho dokonce významně snižují, jiné zase naopak napomáhají rychlejšímu navázání 

i větší biosorpční kapacitě daného biosorbentu. (Horáková, 2007; Pertile, 2014; Surovka, 

2014) Podrobněji se budu touto problematikou zabývat v kapitole 3.2.1 Faktory ovlivňující 

průběh sorpce v dynamickém systému 

Mezi nevýhody biosorpce patří skutečnost, že nemetabolizující buňky nemají příliš 

velký potenciál zlepšování svých biosorpčních vlastností, protože přítomné adsorpční 

skupiny se tvoří během růstu buňky. Na základě této skutečnosti nad nimi neexistuje 

možnost biologické kontroly. Takže je reálný předpoklad, že pravděpodobně nikdy nebude 

možné zásadně měnit nějakým způsobem charakteristiku biosorbentu. Stejně tak prakticky 

není možné měnit biologicky oxidační stav daného kovu. (Pertile, 2014). 

Poslední nevýhodou biosorpce je její poměrně složitý výzkum. V podstatě je velmi 

snadné zjistit adsorpční kapacitu určitého typu biosorbentu k určitému adsorbátu, ovšem 

výzkum v reálném prostředí, tedy za různých podmínek (teplota, hodnota pH atd.) 

a v reálném roztoku, který obsahuje celou řadu dalších kovových i jiných prvků a skupin je 

mnohem problematičtější a náročnější. Účinnost biosorpce závisí na celé řadě faktorů, 

počínaje schopností, afinitou a specifitou dané hmoty ke kovům a konče fyzikálními 

a chemickými podmínkami v reálné odpadní vodě. (Volesky, 2003; Pertile, 2014; Surovka, 

2014). Tito činitelé pak mohou ovlivnit rychlost samotné biosorpce a to tak, že mohou proces 

navázání kovových iontů na biosorbent urychlit, nebo naopak tento proces zpomalí 

(Horáková, 2006). 

Důležitá je také volba odstraňovaných kovů, která je však z velké části závislá na 

různém úhlu pohledu. Obecně však kovy vhodné pro proces biosorpce lze rozdělit celkem 

do čtyř skupin:  

 toxické kovy, 

 strategické kovy, 

 vzácné kovy, 

 radionuklidy. 

Nejvíce používané a z hlediska ohrožení životního prostředí nejvíce nebezpečné jsou 

toxické kovy. Méně používané jsou pak radionuklidy. Strategické a vzácné kovy nijak 
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životní prostředí neohrožují, ale je zde důležité hledisko jejich obnovy. 

(www.wgbis.ces.iisc.ernet.in) 

3.1 Mechanismy biosorpce  

Pochopení podstaty mechanismu biosorpce, kterým se ionty toxických kovů 

adsorbují na povrch buněčné stěny neživé biomasy, je důležitý především v procesu rozvoje 

využívání biosorpčních technik v ekologii (Ahluwalia a Goyal, 2007). V podstatě se jedná 

o velmi rychlý pasivní proces komplexace povrchových struktur neživé buňky, iontovou 

výměnu nebo o mikroprecipitaci (Horáková, 2007). Nicméně o tvorbě komplexů 

a mechanismech jejich vzniku však existuje pouze velmi málo informací. Podstatná část 

znalostí byla získána tradiční experimentální cestou v rámci, které byly upraveny chemické 

vlastnosti biosorbentu a srovnávány výsledky biosorpce studovaných kovů. (Surovka, 2014).  

V rámci studia mechanismů biosorpce bývají často používány i jiné techniky, 

které lze však použít především pro doplňující informace. Jedná se například o informace 

o umístění toxických kovů v povrchové struktuře buňky (např. infračervená 

spektroskopie – IR spektroskopie; EDX – energiově disperzní spektroskopie; elektronová 

mikroskopie aj.). Využívá se rovněž relativně nová technika elektronové spektroskopie pro 

chemickou analýzu (ESCA – Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), která umožňuje 

stanovení vazebné energie elektronů přítomných v atomech či molekulách, která je závislá 

na distribuci valenčních změn. Tak lze získat informaci o oxidačním stavu atomu. 

V současnosti jsou pro odvození mechanismů biosorpce rovněž často využívány různé 

chemické modifikace charakteristických skupin přítomných na buněčné stěně. (Horáková, 

2007; Volesky, 2007; Pertile, 2014; Surovka, 2014). 

Mechanismy biosorpce jsou závislé na druhu sil, kterými jsou příslušné ionty kovu 

vázány v prostředí mezi kapalinou a pevnou fází.  

Dílčí mechanismy biosorpce jsou: fyzikální adsorpce, iontová výměna, chemická 

adsorpce (chemisorpce) a precipitace. Tyto mechanismy budou dále podrobněji popsány 

v následujícím textu.  

V rámci fyzikální adsorpce je adsorbát poután k povrchu adsorbentu poměrně 

slabými (několik jednotek až desítek kJ na mol adsorbované látky) a nespecifickými 

interakcemi (typ van der Waalsových interakcí). Chemická povaha adsorbovaných molekul 

se však nemění. Někdy je tato adsorpce nazývána jako van der Waalsova adsorpce. Fyzikální 
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adsorpce díky dosahu výše popsaných sil může probíhat do více vrstev a adsorbované 

molekuly lze snadno odstranit změnou reakčních podmínek (např. zahřátím). Fyzikální 

adsorpce je tak prakticky dokonale reverzibilní děj. (Volesky, 2007; Pertile, 2014; Surovka, 

2014; www.majordifferences.com; www.old.iupac.org) 

V průběhu chemické adsorpce (chemisorpce) dochází mezi molekulami adsorbátu 

a povrchem adsorbentu k výměně nebo sdílení elektronů, tedy v podstatě k chemické reakci. 

Takto vzniklá vazba mezi adsorbentem a adsorbátem je proto mnohem silnější než v případě 

fyzikální adsorpce. Chemisorpce někdy vyžaduje dodání určité energie a bývá proto 

označována jako aktivovaná adsorpce. Na rozdíl od adsorpce fyzikální se tak u chemické 

adsorpce tvoří podstatně pevnější kovalentní vazby (na úrovni chemické vazby, tedy řádu 

stovek kJ na mol adsorbované látky). Jejich tvorba je spjata pouze s určitými specifickými 

místy na povrchu adsorbentu. Tato místa jsou nazývána aktivními centry. Vyznačují se vyšší 

hodnotou aktivační energie, která je potřebná pro vznik chemických vazeb. Tvoří tak na 

povrchu monomolekulární pevně vázanou vrstvu, což je dalším zásadním rozdílem mezi 

fyzikální adsorpcí a chemisorpcí. Její vznik je podmíněn povrchovou rekcí, která způsobuje 

porušení starých vazeb a vytváření nové chemické vazby. Desorpce je zde o něco složitější 

a je proveditelná jen za velmi vysokých teplot. Proces chemisorpce totiž probíhá relativně 

pomalu a s klesající teplotou tato rychlost ještě více klesá. Reverzibilita adsorpce je tak 

v tomto případě poněkud problematická. (Volesky, 2003; Pertile, 2014; 

www.majordifferences.com; www.old.iupac.org) 

Iontovou výměnu lze považovat za důležitý proces pro představu o probíhajícím 

mechanismu biosorpce. Pomocí ní lze totiž vysvětlit celou řadu poznatků získaných 

během experimentů. Na rozdíl od klasické adsorpce, která předpokládá, že všechna 

vazebná místa na adsorbentu jsou volná a ihned dostupná adsorbátu, jak popisuje 

Rovnice 1, je iontově-výměnný model založen na principu, který lze vyjádřit Rovnicí 2: 

B- + Me+ ↔ BMe,     Rovnice 1 

kde je:  

B- volné vazebné místo,  

Me+ kovový kation,  

BMe adsorbovaný kov vázaný na biosorbent,  

BH  + Me+ ↔ BMe + H+,   Rovnice 2  

kde vazebné místo B-je již obsazeno protonem H+, který se účastní iontové výměny s kovovým 
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kationem Me+. Stechiometrie Rovnice 2 ovšem neodpovídá případu, kdy se sorbuje kovový 

kation s oxidačním číslem II (MeII+) a musí se tak uvolnit dva protony (H+). Rozdíl mezi 

adsorpcí a iontovou výměnou je znázorněn na Obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Rozdíl mezi adsorpcí a iontovou výměnou (převzato a upraveno z: www.biosorption.mcgill.ca) 

Nicméně je nutné konstatovat, že ani pomocí iontové výměny nelze mechanismus 

biosorpce popsat zcela přesně, a to vzhledem k tomu, že se v případě iontové výměny počítá 

s konstantním počtem volných vazebných míst. Tato skutečnost však neplatí pro systémy 

s měnící se hodnotou pH. Míra elektrostatické přitažlivosti při biosorpci je závislá jak na 

typu, tak také na množství vazebných míst v biosorbentu a v neposlední řadě také na 

skutečnosti, zda jsou tato místa ionizována nebo obsazena protonem či nějakým jiným 

iontem. Tento fakt má zase úzkou souvislost s hodnotou pH a disociační konstantou pKa 

jednotlivých charakteristických skupin použitého biosorbentu. Například je známo, že 

aminoskupiny jsou v protonované formě kladně nabité, a naopak v deprotonované jsou 

neutrální. Karboxylové, sulfátové a fosfátové charakteristické skupiny jsou zase neutrální 

v protonovaném stavu a deprotonovaném stavu jsou negativně nabité, čímž dochází 

k přitahování kovových kationů. (Surovka, 2014) 

Dochází tak k výměně iontů z roztoku za ionty adsorbentu v závislosti na rozdílné 

afinitě různých iontů a to tak, že ionty s vyšší afinitou mohou vytěsňovat ionty s afinitou 

nižší. Například pokud jsou aktivní místa adsorbentu hydratovaná, ionty s menším 

hydratovaným poloměrem jsou přitahována větší silou než ionty s poloměrem větším. 

(Kaduková, Virčíková, 2003) 

Precipitace je proces vyskytující se v průběhu biosorpce. Může k němu docházet 

v závislosti na metabolismu buňky nebo i nezávisle na metabolických dějích. V prvním 
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případě je tento proces výsledkem mechanismu, který produkuje srážecí činidla. V případě 

druhém může dojít k precipitaci po chemické interakci kovu s povrchem biosorbentu. Při 

studiu biosorpce v systému adsorbent-adsorbát je proto nutné zajistit, aby se na odstranění 

kovů z vodného roztoku mikroprecipitace nepodílela, jelikož by neprobíhala pouze 

biosorpce. Je tedy nutné v adsorpčním systému zajistit nižší hodnotu pH, a to přibližně 

v rozmezí pH 4,5 – 5,0. (Volesky, 2007) 

S výše uvedenými procesy souvisí již zmiňovaný proces desorpce. Jedná se 

v podstatě o proces opačný. Dochází při něm k uvolňování molekul adsorbátu z adsorbentu. 

Toxické kovy jsou tímto procesem, za určitých podmínek, uvolněny do roztoku. Účelem 

tohoto procesu je zpětné získání kovu v jeho koncentrované formě a opětovné navrácení 

biosorbentu do původního stavu, nebo do stavu který je původnímu nejvíce podobný, aby 

byla zachována jeho absorpční schopnost. Využitelnost tohoto procesu je důležité především 

pro využití v praxi, tedy pro regeneraci biosorbentu. K desorpčním procesům se využívají 

nejčastěji kyseliny, hydroxidy nebo soli. (Volesky, 2007) 

3.2 Dynamika adsorpce 

Experimenty lze realizovat pomocí adsorpce v režimu statickém nebo dynamickém. 

V případě statického (batch) režimu, se rovnováha adsorpce ustaví po dostatečně dlouhé 

době trvání adsorpce. To znamená, že za konstantního tlaku a teploty se již dále nebude 

měnit adsorbované množství adsorbátu. V praxi je ovšem tento případ poměrně vzácný. Ve 

skutečnosti bývá adsorbát ve styku s adsorbentem jen po omezenou dobu, která však 

k ustavení rovnováhy nestačí. Lepší je použití adsorpce probíhající v dynamickém režimu. 

Výsledné zachycené množství adsorbátu tak nebude záviset pouze na aktivitě adsorbentu, 

ale rovněž na tom, jakou rychlostí systém spěje do rovnováhy adsorpce za použitých 

reakčních podmínek.  

Dnes se mnoho odborných publikací zabývá porovnáváním účinnosti obou těchto 

režimů. (Aleksandrzak, Nastaj, 2012) Obecně však dynamický systém poskytuje nejen 

mnohem lepší informace o adsorpčním procesu, ale také spolehlivější a objektivnější 

výsledky. Nicméně dynamický systém mnohdy vychází právě z dat zjištěných pomocí 

statického systému jako je například hodnota pH, teplota, chemická modifikace adsorbentu 

a další.  

Studium mechanismu adsorpce je celkově v dynamickém režimu mnohem složitější. 

Adsorbent je v koloně kontinuálně v kontaktu s čerstvým roztokem a koncentrace adsorbátu, 
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který je v kontaktu s adsorbentem, je tak konstantní. (www.sci.muny.cz) Mezi 

nejefektivnější uspořádání patří kolony s pevnou náplní (adsorbent). Jejich výkon bývá 

mimo jiné ovlivněn také kvalitou adsorpčních částic (zrnitostní frakce, chemická 

modifikace apod.), kterými je kolona naplněná. (Kaduková, Virčíková, 2003; Surovka, 

2014) Míra rychlosti adsorpce je závislá rovněž na aktuální koncentraci kovu v roztoku 

(www.sci.muny.cz).  

Náplňové kolony pracují celkem ve třech cyklech, a to je její plnění, regenerace 

a vymývání. Při průtoku čištěného roztoku shora dolů, roztok adsorbátu o koncentraci c0 

protéká nehybnou vrstvou čerstvého adsorbentu a v horní části kolony tak dochází k adsorpci 

adsorbátu. Dalšími vrstvami sloupce náplňové kolony pak již protéká čistá kapalná fáze. Po 

určité době provozu náplňové kolony je v její horní části adsorbent již zcela nasycen 

adsorbátem a stává se již neúčinným pro jeho další vazbu. Nedochází zde proto již k adsorpci 

a koncentrace látek v kapalné fázi je v tomto prostoru zcela shodná s koncentrací adsorbátu 

v přiváděné vodě c0. Na výstupu náplňové kolony je tak koncentrace adsorbátu téměř nulová. 

Nejkoncentrovanější roztok rozpuštěného kovu je v kontaktu s horní částí sloupce náplňové 

kolony a tzv. primární adsorpční zóna je v tomto okamžiku umístěna u vrcholu kolony. 

Část, ve které se koncentrace adsorbovaných látek ve směru proudu vody snižuje, se nazývá 

adsorpční zóna (pracovní vrstva). Jako čelo zóny je pak označována ta část, kde zóna 

přechází do čerstvého sorbentu. Adsorpční čelo, které tak odděluje vyčerpanou vrstvu 

adsorbentu od adsorbentu čerstvého, však není ostré. (Pitter, 2009) 

Na Obrázku 3 je znázorněn průběh adsorpce v náplňové koloně a rovněž průniková 

křivka, která vyjadřuje závislost koncentrace adsorbátu v odtoku z náplňové kolony na čase. 

Vrstva vyčerpaného adsorbentu je zde vyznačena tmavě šedou barvou. Na uvedené 

průnikové křivce pro daný systém adsorbent-adsorbát je rovněž vyznačen bod zlomu, který 

se nachází v té fázi procesu, ve které je náplňová kolona v rovnovážném stavu s čištěným 

roztokem. Za tímto bodem už dochází k rychlé saturaci zbylého adsorbentu a jeho odtoku 

z náplňové kolony. (www.sci.muny.cz) 
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Obrázek 3: Průběh adsorpce v náplňové koloně a průniková křivka  

(převzato z: www.sci.muny.cz) 

Adsorpční zóna se v průběhu procesu posouvá ve směru proudu čištěného roztoku. 

Po určité době, t = ϑ, dosáhne konce kolony a na jejím výstupu lze proto naměřit jen velmi 

malou koncentraci rozpuštěné látky. Čas ϑ označuje dobu průniku látky adsorbentem 

o výšce h. V určitém čase, t > ϑ, již začne koncentrace adsorbátu v odtoku narůstat, a to až 

do jeho počáteční hodnoty co. Celý průběh koncentrace rozpuštěné látky na výstupu kolony 

v čase ϑ lze znázornit tzv. průnikovou křivkou viz Obrázek č. 4. 

 

Obrázek 4: Průniková křivka. (převzato z: Pitter, 2009) 
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Při sestavování adsorpční jednotky, která využívá kontinuální adsorpci, je nutné mít 

na paměti skutečnost, že v průběhu tohoto děje se střídá cyklus adsorpce a regenerace 

vyčerpaného adsorbentu. Z tohoto důvodu se adsorpční jednotka mnohdy skládá z několika 

adsorbérů, které jsou řazeny za sebou tak, aby každý z nich mohl být zapojen do série jako 

poslední. Před průnikem adsorbátu se jako poslední zapojuje ten adsorbér, který byl právě 

regenerován. K regeneraci se zpravidla používají kyseliny nebo zásady, podle typu 

odstraňované rozpuštěné látky. Ze sledu adsorbérů se zase vypojuje ten, který byl do té doby 

zařazen jako první, a obsahuje již vyčerpaný adsorbent (Pitter, 2009). 

U adsorbéru jsou zpravidla voleny rozměry a potřebné množství adsorbentu na 

základě známé koncentrace adsorbátu c0, objemového průtoku Q a požadované doby 

adsorpce. Hodnotícím kritériem adsorbérů je pak doba trvání adsorpce, která je stanovena 

při známém průtoku, počáteční koncentraci a množství použitého sorbentu. (Pitter, 2009). 

3.2.1 Modely používané pro studium adsorpce v dynamickém režimu 

Výkon náplňové kolony s pevným ložem lze popsat prostřednictvím koncepce 

průnikové křivky. Chování adsorbátu během adsorpce v pevném loži se obvykle vyjadřuje 

poměrem cϑ/c0, který je funkcí času nebo objemu odtoku pro danou výšku lože, což 

představuje průlomovou křivku. Jejich tvar je pro danou počáteční koncentraci adsorbentu 

závislý na hustotě objemového toku v (povrchové hydraulické zatížení), který v podstatě 

udává objem přidávané kapaliny na jednotku plochy náplňové kolony za jednotku času, 

viz Rovnice 3:   

𝜐 =
𝑄

𝐴
      Rovnice 3 

kde je: 

ν povrchové hydraulické zatížení v m3 m-2 h-1,  

Q objemový průtok v m2, 

A obsah plochy kolony kolmé na směr pohybu roztoku v m3 h-1. 

Pokud je hustota objemového průtoku Q konstantní, pak jsou průnikové křivky pro 

různou výšku náplně v koloně h od dané hodnoty h0 pouze posunuty na časové ose. Tvar 

průnikových křivek je tedy zachován nezávisle na délce kolony. Jednotlivé průnikové křivky 

budou proto pro různě vysoké náplně posunuty rovnoběžně a zachovají si svůj tvar, a to 

nezávisle na délce kolony. (Aksu, Gonen, 2004) 

Na základě experimentálního pozorování byla formulována tzv. Šilovova rovnice, 
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která popisuje existující lineární závislost mezi délkou kolony h > h0 a dobou průniku ϑ, 

viz Rovnice 4: 

𝜗 = 𝜗0 + 𝑘 ∙ (ℎ − ℎ0)               Rovnice 4 

Kde ϑ0 je doba průniku vrstvou h0, což je vlastně potřebná výška použité náplňové 

kolony nezbytná k tomu, aby se rozvinula celá adsorpční křivka. Rovnici lze používat také 

v jiných tvarech, viz Rovnice 5 a Rovnice 6: 

𝜗 = 𝑘 ∙ ℎ − (𝑘 ∙ ℎ0 − 𝜗0) = 𝑘 ∙ ℎ − 𝛿            Rovnice 5, 

kde δ je tzv. ztráta ochranného času, nebo ve tvaru viz Rovnice 6: 

𝜗 = 𝑘 ∙ (ℎ − ℎ𝑒𝑓)              Rovnice 6, 

kde hef je efektivní délka vrstvy, která je pro adsorpci zcela nevyužita (tzv. mrtvá 

vrstva) a lze ji určit ze vztahu, viz Rovnice 7: 

ℎ𝑒𝑓 =
𝛿

𝑘
      Rovnice 7 

Konstanty k a δ Šilovovy rovnice lze experimentálně stanovit dvojím způsobem: 

1. Měřením doby průniku ϑi při různé délce vrstvy sorbentu hi. Tento způsob je 

při úpravě vody nejčastější. 

2. Stanovením konstant z jedné průnikové křivky zjištěné na zvolené vrstvě 

adsorbentu h > h0. 

Kromě výše popsané Šilovovy rovnice existuje ještě několik dalších modelů, podle 

kterých lze odhadnout tvar adsorpční křivky. Jedním z celé řady používaných postupů je 

Adams-Bohartův model.  

Model Adams-Bohartův předpokládá, že míra adsorpce je úměrná jak zbytkové 

kapacitě adsorbentu, tak i koncentraci adsorbátu. Používá se například k popisu počáteční 

části křivky průniku, vyjádřené pomocí vztahu, který je popsán v Rovnici 8. Z této rovnice 

lze určit hodnoty, které popisují charakteristické provozní parametry kolony s použitím 

nelineární regresní metody. (Bohart, Adams, 1920) 

𝑐𝜗

𝑐0
= 𝑒𝑥𝑝 (𝑘𝐴𝐵𝑐0𝜗 − 𝑘𝐴𝐵𝑁0

ℎ

𝑣
)              Rovnice 8 

kde je:  

c0 koncentrace sorbátu na přítoku kolony v mg l-1,  

cϑ průniková koncentrace v mg l-1, 
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v rychlost lineárního proudění roztoku kovu sorbentem v cm h-1, 

N0 adsorpční kapacita daná adsorpční izotermou při rovnovážné koncentraci cr = c0,  

h výška náplně kolony v cm, 

kAB rychlostní konstanta v mg-1 l h-1. 

Nejčastěji jsou však k vyhodnocení experimentálních dat používány tyto tři 

následující matematické modely: 

1. Bed-Depth Service Time model (BDST), 

2. Yoon-Nelsonův model, 

3. Thomasův model. 

Bed-Depth Service Time model (BDST) je jednoduchý model pro odhad vztahu 

mezi výškou lože h a dobou provozu ϑ, a to jak z hlediska procesní koncentrace, tak 

adsorpčních parametrů (Bao et al., 1999; Al-Degs et al., 2009). Model je zaměřen na určení 

charakteristických parametrů, jako je maximální kapacita adsorpce N0 a kinetická rychlostní 

konstanty kAB. Model předpokládá, že míra adsorpce je úměrná zbytkové kapacitě sorbentu 

a koncentraci sorbátu. Lineární vztah mezi výškou lože h a dobou provozu ϑ je dán 

rovnicí (9): 

𝜗 =
𝑁0

𝑐0𝜈
ℎ −

1

𝑘𝑎𝑐0
𝑙𝑛 (

𝑐0

𝑐𝜗
− 1)              Rovnice 9 

kde je:  

ϑ doba průniku v min, 

c0 koncentrace sorbátu na přítoku kolony v mg l-1,  

cϑ průniková koncentrace v mg l-1, 

v rychlost lineárního proudění roztoku kovu sorbentem v cm h-1, 

N0 adsorpční kapacita daná adsorpční izotermou při rovnovážné koncentraci cr = c0, v mg l-1, 

h výška náplně kolony v cm, 

ka rychlostní konstanta v mg-1 l h-1. (Negrea et al., 2011) 

Z grafu vyjadřujícího závislost ϑ na h a rovnice přímky pak lze vyhodnotit adsorpční 

kapacitu N0 a rychlostní konstantu ka.  

Yoon-Nelsonův model je ze všech tří uvedených asi nejjednodušší. Jeho 

předpokladem je, že míra pravděpodobnosti snížení adsorpce je pro každou molekulu 

adsorbátu úměrná adsorpci adsorbátu a následnému pravděpodobnostnímu průlomu 

adsorbátu na adsorbent. Model Yoon-Nelson je nejen jednodušší než jiné modely, ale také 
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nevyžaduje žádné podrobné údaje týkající se vlastností adsorbátu, typu adsorbentu 

a fyzikálních vlastnosti adsorpčního lože. (Aksu, Gonen, 2004) Matematické vyjádření 

tohoto modelu je uvedeno níže, viz Rovnice 10: (Yoon, Nelson, 1984) 

𝑐𝑡

𝑐0−𝑐𝑡
= 𝑒𝑥𝑝(𝑘𝑌𝑁. 𝑡 −  𝜏. 𝑘𝑌𝑁)            Rovnice 10 

kde je: 

ct koncentrace odtékajícího sorbátu v mg l-1, 

c0 počáteční koncentrace sorbátu v mg l-1, 

kYN Yoon-Nelsonova rychlostní konstanta v min-1, 

τ čas, potřebný k 50% adsorpci adsorbátu v min, 

t čas odebrání vzorku v min. (Yahaya et al., 2011) 

Tento přístup zahrnuje grafickou závislost ct/(c0 - ct) na čase odběru vzorků t podle 

Rovnice 10 a parametry kYN a τ lze vypočíst pomocí nelineární regresní metody.  

Thomasův model je nejobecnější z uvedených modelů a jeho hlavní předností je, 

jednoduchost v předpovídání průnikové křivky. Znalost maximální adsorpční kapacity 

adsorpčního činidla je rovněž nutná při sestrojování účinného adsorbéru. K tomuto účelu se 

právě hodí Thomasův model. Tento model nepředpokládá žádné vedlejší chemické reakce 

a je řízen pouze přenosem hmoty v závislosti na fázovém rozhraní. Rovnice pro výpočet 

Thomasova modelu je uvedena níže jako Rovnice 11. (Thomas, 1944) 

𝑐𝑡

𝑐0
=

1

1+exp(
kTh∙qe∙x

Q−kTh∙c0∙t
)
             Rovnice 11 

kde je: 

c0 počáteční koncentrace sorbátu v mg l-1, 

ct koncentrace odtékajícího sorbátu v mg l-1, 

kTh Thomasova rychlostní konstanta v l min-1mg-1, 

qe adsorpční kapacita v mg g-1, 

x hmotnost sorbentu v g, 

Q objemový průtok v ml min-1, 

t průtoková rychlost v l min-1. 

Kinetický koeficient kTh a adsorpční kapacitu qe lze pak určit z grafu vyjadřujícího 

závislost ct/c0 na průtokové rychlosti t užitím nelineární regresní analýzy (Nwabanne, 

Gbokwel, 2012). 
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3.2.2 Další výpočty nutné pro náplňovou kolonu 

V následující kapitole budou popsány jednotlivé parametry, jejichž výpočty 

charakterizují parametry kolonového systému a poskytují nám informace o dějích 

probíhajících při biosorpci.  

Prvním parametrem je maximální kapacita kolony qTOTAL, která udává maximální 

množství kovu, které je na sebe schopné navázat určité množství adsorbentu viz Rovnice 12. 

𝑞𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  
𝑄𝐴

1000
=  

𝑄

1000
 ∫ 𝑐𝑎𝑑𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑡=0
       Rovnice 12 

kde je: 

qTOTAL maximální kapacita kolony v mg, 

Q objemový průtok v ml min-1, 

A plocha pod průnikovou křivkou, 

tTOTAL celková doba průtoku v min, 

t0 počáteční čas v min, 

cad koncentrace roztoku v mg l-1 (Yahaya et al., 2011). 

Dalším parametrem, který se počítá, je experimentální kapacita kolony qexp 

udávající množství kovu, které je na sebe schopné navázat určité množství adsorbentu viz 

Rovnice 13: (www.uiozp.ft.utb.cz, Yahaya et al., 2011) 

𝑞𝑒𝑥𝑝 =  
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
              Rovnice 13 

kde je: 

qexp  experimentální kapacita kolony v mg, 

qtotal kapacita kolony maximální v mg, 

m hmotnost vysušeného biosorbentu v g.  

Dalším výpočtem je maximální výnos kolony Y. Tento výpočet udává 

v procentech množství odstraněného kovu při maximálním využití biosorbentu 

viz Rovnice 14: (Yahaya et al., 2011)  

𝑌 =  (
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) . 100              Rovnice 14 

kde je:  

Y maximální výnos kolony v %, 

qtotal kapacita kolony maximální v mg, 
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Wtotal celkové množství kovu, které přišlo do kontaktu s kolonou v mg. 

Výpočet pro celkové množství kovu Wtotal, které proteklo kolonou během 

experimentu lze vypočítat podle Rovnice 15: (Yahaya et al., 2011) 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑐0 .  𝑄𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1 000
              Rovnice 15 

kde je: 

Wtotal celkové množství kovu, které přišlo do kontaktu s kolonou v mg, 

c0 počáteční koncentrace kovu v mg l-1, 

Q objemový průtok v ml min-1, 

ttotal celkový čas v min. 

Kritická výška sorbentu X0 udává teoretickou minimální výšku biosorbentu, která 

by zabránila adsorpci kovu do času zlomu. Jedná se tedy o odstranění koncentrace 

odpovídající 5 % kovu z roztoku daným biosorbentem viz Rovnice 16: (Yahaya et al., 2011) 

𝑋0 =  
𝑄

𝑘 .  𝑁0
ln (

𝑐0

𝑐𝑏
− 1)             Rovnice 16 

kde je: 

X0 kritická výška sorbentu cm, 

Q objemový průtok v ml min-1, 

N0 kapacita adsorpce v mg l-1, 

k  konstanta rychlosti adsorpce l mg h-1, 

c0 počáteční koncentrace kovu v mg l-1,  

cb koncentrace kovu na výstupu v mg l-1. 

Předposledním parametrem je celkový výtokový objem Veff, který udává množství 

vody, které proteče dynamickým systémem do okamžiku úplného nasycení biosorbentu 

viz Rovnice 17: (Yahaya et al., 2011)  

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑄 . 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙              Rovnice 17 

kde je: 

Veff celkový výtokový objem v l, 

Q objemový průtok v ml min-1, 

ttotal celkový čas v min. 

Posledním parametrem je výška přestupní zóny H0. V této výšce dochází k bodu 



Veronika Kopečková: Porovnání účinnosti biosorbentů pro odstranění CrVI z odpadní vody  

2017  24 

zlomu, viz Rovnice 18: (Yahaya et al., 2011) 

𝐻0 = 𝐻 (1 −  
𝑡𝑧𝑙

𝑡𝑠𝑎
)              Rovnice 18 

kde je:  

H0 výška přestupní zóny v cm, 

H výška sorbentu v koloně v cm, 

tzl doba času průlomu v min, 

tsa doba saturace v min. 

3.2.3 Faktory ovlivňující průběh adsorpce v dynamickém režimu 

Všechny látky jsou v podstatě do určité míry adsorbovatelné. Nejlépe se adsorbují 

látky (organické i anorganické), které mají větší molekulovou hmotnost. Adsorbovatelnost 

látek závisí na velkém množství proměnných (hodnota pH, teplota, přítomnost dalších 

látek atd.), které však mohou v důsledku významně ovlivnit vlastnosti použitého adsorbentu. 

Mezi další faktory, které velmi významně ovlivňují průběh adsorpce v dynamickém režimu, 

patří průtoková rychlost t adsorbátu a výška sloupce h. V neposlední řadě je adsorpce 

ovlivněna rovněž zrnitostí adsorbentu a jeho vlastnostmi.  

Hodnota pH je zřejmě nejvýznamnějším faktorem adsorpce. Významně ovlivňuje 

především rozpustnost kovů, ionizaci charakteristických skupin obsažených v buněčných 

stěnách adsorbentu a rovněž kompetitivnost kovů. V závislosti na hodnotě pH se rovněž 

mění dostupnost volných vazebných míst.  

Obecně platí, že při nižší hodnotě pH budou tato místa částečně protonována, což 

pak znemožňuje přístup kladně nabitých kovových iontů. Při dostatečně nízké hodnotě pH 

jsou již protonována všechna vazebná místa, čímž dochází k úplné desorpci navázaných 

kovových iontů. Toho se právě využívá při regeneraci adsorbentu. Nicméně extrémní 

hodnoty pH mohou poškodit strukturu použitého adsorbentu (např. deformace buněk 

a snížení adsorpční kapacity). Při vyšší hodnotě pH se zase významně snižuje rozpustnost 

kovů. V tomto případě pak mohou vznikat hydroxidy kovů, které se srážejí a znesnadňují 

tak adsorpci. Pro většinu kovů se ukázalo jako nejvhodnější rozmezí hodnot pH od 3,0 do 

6,0. (Pitter, 2009; Ahalya et al., 2003; Veglió et al., 2003; Naja et al., 2010; Kratochvil, 

Volesky, 1998) Pro adsorpci chromanového aniontu se uvádí jako ideální rozmezí hodnota 

pH od 1,1 do 2,0 (Pertile, 2014). Závislost adsorpce na hodnotě pH vodného roztoku je 

znázorněna na Obrázku 5. 
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Obrázek 5: Závislost biosorpce na hodnotě pH roztoku  

(převzato z: Kratochvil, Volesky, 1998) 

Teplota ovlivňuje adsorpci v závislosti na převládajícím ději. Takže pokud bude 

převládajícím dějem fyzikální adsorpce, účinnost procesu bude s klesající teplotou růst. 

Naopak, pokud bude převládajícím procesem chemická adsorpce, účinnost procesu by měla 

růst s rostoucí teplotou. (Kaduková, Virčíková, 2003) Teplota rovněž významně ovlivňuje 

stabilitu kovu v roztoku, konfiguraci buněčné stěny nebo také stabilitu komplexu buňky 

s navázaným kovem.  

Teplota bude mít, v porovnání s vlivem hodnoty pH, mnohem menší vliv na průběh 

adsorpce. Zejména pokud se pohybuje v rozmezí teploty od 20 °C do 35 °C. Adsorpce 

některých kovů (např. uran, měď) dokonce může probíhat bez omezení v širokém teplotním 

intervalu. (Ahalia et al., 2003; Veglió et al., 2003; Naja et al., 2010) 

Dalším významným faktorem, který rovněž může ovlivnit proces adsorpce je 

přítomnost dalších iontů ve vodné matrici. Jelikož se mnohdy v rámci experimentů 

nejčastěji používá i reálná odpadní voda, která obsahuje velké množství jiných iontů kovů, 

je proto nutné brát v úvahu i tento faktor. Pokud bude odpadní voda obsahovat takové ionty 

kovů, které se budou na použitý adsorbent vázat větší silou, pak dojde k přednostnímu 

obsazování volných míst adsorbentu těmito ionty. (Volesky, 2003; Kaduková, 

Virčíková, 2003) V důsledku toho pak může být adsorpce jednoho druhu kovu snížena, 

případně dokonce znemožněna jiným druhem kovu v adsorbátu (Volesky, 2003).  

Míra inhibice adsorpce daného kovu tedy závisí především na síle, kterou se 

jednotlivé kovy váží na adsorbent. Obecně platí, že lehké kovy (alkalické a kovy alkalických 

zemin) se váží mnohem slaběji než těžké kovy nebo radioaktivní prvky. Takže přítomnost 
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lehkých kovů nebude sorpci těžkých kovů příliš ovlivňovat. Rovněž platí, že mezi 

samotnými těžkými kovy se slabě váže zinek, který je proto více ovlivňován jinými kovy. 

(Naja et al., 2010) 

Znalost průtokové rychlosti je rovněž velmi důležitá, a to zejména při navrhování 

jednotlivých adsorpčních jednotek a jejich provozu. Pokud by průtoková rychlost t byla příliš 

vysoká, pak by se zkrátila doba kontaktu roztoku s ionty kovu s adsorbentem. Jeho nasycení 

by tak bylo dosaženo příliš rychle. Ovšem v opačném případě by tento proces trval příliš 

dlouho a byl by již pro praxi nevýhodný. (Chandra et al., 2003) 
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4 BIOSORPČNÍ MATERIÁL  

Pro účely diplomové práce byly použity celkem dva materiály, jejichž biosorpční 

vlastnosti byly porovnávány. Konkrétně byla jako první biosorbent použita směs šišek, 

druhý biosorbent byl tvořen dřevokaznou houbou. V této kapitole budou jednotlivé 

materiály blíže popsány.  

4.1 Směs šišek 

Při použití biosorbentu pro odstranění kovů z vodné matrice je velmi důležitá 

znalost struktury buněčné stěny použitého biosorbentu, a to z důvodu odhalení 

geometrické struktury, ale také funkčních skupin, které se nacházejí na povrchu 

biosorbentu. Tyto charakteristické skupiny jsou velmi důležité, protože ovlivňují průběh 

iontové výměnné kapacity daného biosorbentu.  

Základní buněčná stěna je složena ze třech základních vrstev. První vrstvou je 

střední lamela. Jedná se o vrstvu, která byla utvořena už v průběhu tvorby jednotlivých 

buněk a v jejím složení převládají hlavně pektinové sloučeniny a proteiny. Další vrstvou je 

primární buněčná stěna tvořící vrstvu buněčné stěny, která je složena z pevné celulosní 

mikrofibrilární kostry s obsahem převážně pektinových sloučenin, hemicelulosy 

a glykoproteinu. Poslední ze základních vrstev buněčné stěny je sekundární buněčná stěna, 

která má funkci pevné desky chránící buňku před tlakem. Tato stěna je charakteristická 

zejména pro silnostěnné buňky a vodivé elementy xylému a tvoří ji pektiny, hemicelulosa 

a celulosa. (www.botanika.upol.cz) 

Buněčná stěna šišek je složena z celulosy, hemicelulosy, ligninu a pektinu, které tvoří 

nejdůležitější složky. Celulosa je přírodní polysacharid přítomný v buněčné stěně, který je 

složen z glukosových řetězců. Jejich základní složkou je D-glukosa, vysokomolekulární 

polymer udávající celulose její charakteristické vlastnosti. Ve dřevě je zastoupena obsahem 

40–50 %. (Kumar, Turner, 2015) Hemicelulosa pak vyplňuje buničinu převážně u dřevin, 

kdy se jedná o prostory mezi celulosovými vlákny. Hemicelulosa je stejně jako celulosa 

polysacharid. Další složkou je pak lignin, fenologický polymer, který u buněčných stěn 

tvořených celulosou tvoří sekundární vrstvu. Je složen z jednotlivých lamel umístěných mezi 

jednotlivými buněčnými stěnami. Zároveň pak vytváří hydrofobní povrch a zlepšuje jeho 

odolnost. Hemicelulosa i lignin jsou ve dřevě zastoupeny stejným obsahem a to 20–30 %. 

(www.botanika.upol.cz) 
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Poslední složkou buněčné stěny šišek jsou pektiny, přírodní biopolymery tvořené 

směsí polysacharidů. Největší výskyt pektinů je především ve střední lamele a jeho množství 

úměrně klesá u primární buněčné stěny. (www.omicsonline.org) 

4.2 Dřevokazná houba  

Druhým biosorbentem byla zvolena dřevokazná houba, a to konkrétně Troudnatec 

pásovaný (Fomitopsis pinicola), viz Obrázek 6. V našich podmínkách je poměrně rozšířená 

a jako u většiny hub se u Troudnatce pásovaného předpokládá, že povrch buněk bude dobře 

vázat toxické kovy. 

Dřevokazné houby tvoří rozsáhlou skupinu s velkým počtem druhů, které na 

napadené části kmene způsobují degradaci dřeva. Podle stupně této degradace se mohou 

vady způsobené houbami dělit na zabarvení jádra, zabarvené běle, zapaření, hnilobu 

a posledním stupněm je trouchnivost. (www.fld.czu.cz) Rostou převážně na odumřelém 

dřevě, čímž se podílejí na humifikaci a mineralizaci odumřelé dřevní hmoty a umožňují tak 

koloběh živin (www.ohoubach.blogspot.cz; www.fs.fed.us).  

 

Obrázek 6: Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) (převzato z: www.ohoubach.cz) 

Konkrétně Troudnatec pásovaný způsobuje hnědou hnilobu, což znamená, že po 

napadení dřevo hnědne a postupně ztrácí svoji pevnost. Tyto organismy mají jako jediné 

schopnost produkovat komplex enzymů, díky kterému jsou schopné rozkládat dřevo, které 
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tvoří celulosa, hemicelulosa a lignin. Celulosa je krystalický polysacharid tvořený 

glukosovými jednotkami, které jsou navzájem propojeny glykosidickou vazbou. Celulosa 

má relativně nízkou molekulovou hmotnost a je ve vodě nerozpustná, dává dřevu pevnost. 

Její obsah ve dřevě dosahuje 40–50 %. Polysacharid hemicelulosa má ještě nižší 

molekulovou hmotnost než celulosa a také ovlivňuje tvrdost dřeva. Ve dřevě je hemicelulosa 

zastoupena 20–30 %. Polední složkou je lignin, což je nepravidelně uspořádaný polymer, 

který je tvořen fenoly tmavé barvy. Lignin je také ve vodě nerozpustný a dodává dřevu 

hydrofobicitu a také ovlivňuje jeho tvrdost. Ve dřevě je zastoupen také 20–30 %. 

(Jankovský, 2005) Z těchto tří složek se ve dřevě vytvoří oddělitelný komplex nazývaný 

lignocelulosa. Tato látka je považována za jeden z nejdokonalejších přírodních polymerů 

(Jankovský, 2005). Jak již bylo uvedeno výše, Troudnatec pásovaný způsobuje hnědou 

hnilobu, což je právě zapříčiněno rozkladem celulosy a hemicelulosy.  (www.mykologie.net) 
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5 CHRAKATRERISTIKA CHROMU 

V následujících kapitolách jsou popsány základní charakteristiku a vlastnosti 

chromu, jeho průmyslové využití, toxicita a vliv na životní prostředí. Dále jsou zde také 

uvedeny standardní metody odstranění chromu z vody.  

5.1 Charakteristika chromu  

V rozmezí hodnot oxidačně redukčního potenciálu přibližně od – 0,5 V do 0,5 V 

dochází k oxidaci CrIII nebo naopak k redukci CrVI. Oxidace pak může probíhat za působení 

rozpuštěného kyslíku přítomného ve vodě nebo sloučeninami manganu v oxidačním stupni 

II až IV. Redukce probíhá za přítomnosti FeII nebo huminových látek. 

(www.registrpovinnosti.com)  

Ve vodě se tedy chrom vyskytuje nejčastěji v oxidačních stupních CrIII a CrVI. Chrom 

s oxidačním číslem III má schopnost významné sorpce v oxidech Fe, Mn, Al atd. a to 

zejména v alkalickém prostředí, proto je jeho část významně vázaná na nerozpuštěné látky 

a sedimenty, zatímco u chromu s oxidačním číslem VI je schopnost sorpce výrazná méně, 

a to zejména v kyselém prostředí. Rozdílná adsorbovatelnost má vliv na migrační schopnost 

chromu, kdy CrVI má velmi dobré migrační schopnosti v horninovém prostředí a půdě. 

(Pitter, 2009; Gerych, 2006)  

5.2 Využití a zdroje znečištění 

Strojírenství zahrnuje více než 65 % podniků, které sice chrom používají, ale jeho 

roční spotřeba je zde oproti jiným odvětvím mnohem nižší. Možnost znečištění vodních toků 

zde však přesto může být vysoká. Mezi hlavní procesy využívající chrom patří například 

chromování, tvrdé chromování, pasivace nebo chromátování (konverzní úprava povrchu). 

Při procesu chromování dochází k chemické úpravě kovových povrchů. Jedná se 

o elektrochemické pokovování s malou tloušťkou vrstvy v roztoku dichromanu draselného 

(K2Cr2O7), oxidu chromového (CrO3) nebo jejích směsí. Tato povrchová úprava zvyšuje 

ochranu proti atmosférické korozi materiálů. Tvrdé chromování se provádí ve větších 

vrstvách a to až 0,05 mm, a to z důvodu prodloužení životnosti součástí. 

(www.registrpovinnosti.com) 

Mezi průmyslová odvětví, která využívají chrom, může být zařazen chemický 

průmysl. Jedná se zejména o výrobu nátěrových hmot, kde je chrom součástí pigmentů. 
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Vlastní výrobní technologií zde nevzniká odpadní voda, jedná se spíše o vodu oplachovou. 

(www.registrpovinnosti.com) Dále se jedná také o průmysl textilní, který k barvení vlny 

používá výhradně chromová barviva v kombinaci s dichromanem draselným (K2Cr2O7), 

který zde v podstatě fixuje barvivo na matriálu a zaručuje jeho stálobarevnost. Chromová 

barviva jsou pak uvolňována do odpadní vody například při jeho praní. 

(www.registrpovinnosti.com) Mezi průmyslové odvětví, které má velmi vysokou roční 

spotřebu pohybující se v desítkách tun sloučenin chromu za rok, patří průmysl kožedělný. 

Takzvané chromčinění se používá zejména u kožešin a usní, kterým dodává vyšší odolnost 

proti vlhkosti, teplotě i jiným vlivům. Z tohoto procesu odpadá velký objem vodních lázní, 

které se stávají součástí odpadní vody. (www.registrpovinnosti.com) 

Chrom se v přírodě vyskytuje ve formě minerálů, a to například jako chromit 

(FeCr2O4) nebo krokoit (PbCrO4), také doprovází minerály s obsahem hliníku (Pitter, 2009). 

Chromit se využívá například k výrobě chromitových cihel, kterými se obkládají 

vysokoteplotní průmyslové pece pro tavení kovů, slitin a chemických sloučenin 

(www.lenntech.com).  

Dalším zdrojem chromu je pak antropogenní činnost a odpadní voda při nich 

vznikající. Jedná se například o odpadní vodu z metalurgického, textilního nebo 

kožedělného průmyslu a dalších, jak bylo popsáno výše. Nejvíce chromu je však 

spotřebováno metalurgickým a strojírenským průmyslem, poté následuje výroba zrcadel, 

chemický průmysl a také koželužny. Velké množství chromu je také potřeba na výrobu 

chromových pigmentů a jejich použití v tiskařském průmyslu nebo například při impregnaci 

dřeva. (www.toxicology.cz)  

Výše uvedené procesy vedou k uvolňování chromu s oxidačním číslem III i VI do 

vodních toků, stejně tak i závody zabývající se povrchovou úpravou kovů chromováním. 

Dle IRZ bylo v roce 2013 hlášeno několik nadlimitní úniků Cr do vodních toků a celkem 

došlo k vypuštění téměř 4 t Cr v nadlimitním množství.  

Chrom se dostává také do ovzduší, a to zejména při spalování fosilních paliv, 

cementáren, spaloven komunálních odpadů nebo také z výfukových automobilů, které mají 

katalyzátor (www.irz.cz). Na následujícím Obrázku 7 je znázorněn přehled nakládání 

s chromem a jeho sloučeninami v průmyslu České republiky.  
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Obrázek 7: Přehled nakládání nebo výrob v ČR – chrom a jeho sloučeniny (převzato z: www.irz.cz) 

5.3 Toxicita chromu 

Pro lidské tělo představuje CrIII v malém množství důležitou živinu, která napomáhá 

působení inzulínu v lidských tkáních, aby mohlo tělo zpracovávat cukry, tuky a bílkoviny. 

Jedná se tedy o esenciální stopový prvek. Naopak CrVI není v těle přirozeně obsažen a do 

organismu se dostává například dýcháním, konzumací potravin nebo pitím vody, která ho 

obsahuje. Chrom s oxidačním číslem VI se do těla dostává snadněji než chrom s oxidačním 

číslem III, ale pokud se do organismu dostane, dochází k jeho přeměně na CrIII. 

(www.eco usa.net) 

Chrom s oxidačním číslem VI je pak daleko toxičtější než chrom s oxidačním 

číslem III. Některé sloučeniny chromu vykazují vysoký stupeň toxicity a karcinogenity 

(www.irz.cz) Pro dospělého člověka se letální dávka pohybuje kolem 3 g a projevují se 

u něho příznaky jako průjem, zvracení nebo křeče. Při častém vdechování sloučenin chromu 

dochází k poškození nosní přepážky a byl prokázán také zvýšený výskyt rakoviny plic. 

(Ghinwa, Volesky, 2009) Tyto účinky chromu byly testovány na myších, kterým se podával 

v pitné vodě a poté bylo provedeno i několik zkoušek inhalačních (www.who.int). Dále bylo 

u samic, kterým byl perorálně podávaný CrVI zjištěno, že měly menší zárodky mláďat 

a rodila se poškozená. U samců pak došlo k poklesu počtu spermií. (www.lenntech.com.)  

Výše popsané negativní účinky se projevovaly zejména u dělníků, kteří manipulovali 

s pevnými i tekutými látkami s obsahem CrVI po dobu několika měsíců až let, a to zejména 

tvorbou vředů na kůži, silným zarudnutím nebo zduřením pokožky (www.lenntech.com). 

Tyto příznaky jsou uvedeny na Obrázku 8.  

http://www.irz.cz/node/60
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Obrázek 8: Negativní účinky CrIII a CrVI na kůži (převzato z: toxicology.cz) 

Dlouhodobá expozice je pak spojována s rakovinou plic, která se může projevit až 

po dlouhé době. Stejně negativní účinky má chrom také na zvířata. (www.eco-usa.net) 

Znečištění zejména povrchové vody tímto kovem je pak považováno za jeden z hlavních 

environmentálních problémů (www.lenntech.com). Problémem není jen přímé vypouštění 

odpadní vody do vodních toků, ale také chrom z ovzduší, který se zde vyskytuje v podobě 

jemného popílku, který se suchou nebo mokrou depozicí dostává do vody, půdy nebo 

sedimentů. Zejména v sedimentech a půdě je kumulace sloučenin chromu velmi nežádoucí, 

a to z toho důvodu, že změnou vnějších podmínek může být uvolněn i za několik let 

a způsobit závažné škody a zdravotní rizika. (www.irz.cz) 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

V následující kapitole budou popsány jednotlivé metodiky, které byly použity při 

práci v laboratoři. Diplomová práce navazuje na závěrečné práce Haluzíkové a Vaštyla, kteří 

zkoumali účinnost biosorpce dřevokazné houby a směsi šišek v průtočném systému na 

modelové vodě s obsahem CrVI v náplňové koloně. Pro účely mé diplomové práce byly 

použity optimální podmínky z již uvedených prací a aplikovány pro odstranění CrVI z reálné 

odpadní vody přímo z procesu chromování, pocházející ze zbrojovky Uherský Brod. Dále 

byla použita voda oplachová z firmy NOVASERVIS, provádějící pochromování 

koupelnových doplňků a baterií. Veškeré experimenty byly prováděné v laboratořích 

Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity 

v Ostravě. 

6.1 Metodika úpravy biosorbentu 

Vzhledem k návaznosti mé práce byly k výzkumu použity stejné biosorbenty jako 

používala Haluzíková a Vaštyl. V prvním případě se jedné o směs Troudnatce pásovaného 

pocházející z různých lokalit Moravskoslezského kraje, kde byly sbírány čerstvé plodnice, 

které byly po nasbírání rozkrájeny na kousky o velikosti přibližně 5 cm a usušeny. Tato 

úprava velikosti byla provedena kvůli snadnějším následným pracím. Jako druhý biosorbent 

byla použita směs šišek borovice a smrku. Po nasbírání byly šiky nejprve sušeny při teplotě 

20–25 ˚C po dobu 24 h, aby nedošlo k tvorbě plísní na povrchu biosorbentu. 

Jednotlivé biosorbenty byly déle mechanicky upraveny za pomocí laboratorního 

mlýnku IKA A 11 basic (IKA – Werke, Německo). Pro získání optimální zrnitostní frakce, 

vhodné pro biosorpci v dynamickém systému, byla použita nerezová síta RETSCG (BRD) 

o velikosti ok 0,5 mm a 2,0 mm. Pro oba biosorbenty byla použita stejná zrnitostní frakce , 

tedy 0,5 – 2,0 mm. 

6.2 Metodika chemické aktivace 

Při volbě aktivačního činidla jsem rovněž vycházela z práce Haluzíkové. 

K aktivaci Troudnatce pásovaného byla použita kyselina chlorovodíková (HCl) o molární 

koncentraci 1,0 mol l-1. Aktivace probíhala po dobu 1 h, při otáčkách 150 ot. min-1 

v třepačce s termostatem od značky IKA® KS 4000i Control Incubator Shakers 

(Německo). Pro výšku lože biosorbentu 15 cm ho bylo nutné odvážit 45 g. Vážení bylo 
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prováděno na analytických vahách typu TB – 215 D (Denver Instrument, Německo). Po 

uplynutí doby potřebné k chemické aktivaci bylo aktivační činidlo slito do sběrné nádoby 

a biosorbent byl několikrát promyt destilovanou vodou, z důvodu odstranění zbytků 

aktivačního činidla. Kontrola hodnoty pH při vymývání byla prováděna pomocí  

pH-metru typu ION 340i (WTW, Česká republika).  

Směs šišek byla podle Vaštyla aktivována kyselinou chlorovodíkovou (HCl) 

o koncentraci 2,0 mol l-1 po dobu 30 min a otáčkách 200 ot. min-1. Pro výšku lože 

biosorbentu 15 cm ho bylo nutné odvážit 45 g. Vážení bylo prováděno na analytických 

vahách typu TB – 215 D (Denver Instrument, Německo). Následný postup byl shodný 

jako u Troudnatce pásovaného. Oba biosorbenty byly hned použity pro kolonovou 

biosorpci, jelikož se zde pracuje s mokrým materiálem. Aktivace pomocí třepačky je 

uvedeno na Obrázku 9.  

 

Obrázek 9: Aktivace biosorbent v termostatu IKA® KS 4000i Control Incubator Shakers, Německo. 

6.3 Metodika stanovení optimální výšky biosorbentu 

Před samotným stanovením optimální výšky biosorbentu je důležitá příprava vlastní 

kolony. K experimentu byla použita skleněná náplňová kolona o délce 50 cm a průměru 

4 cm, na jejímž konci spodní části byla zakončena fritou. Kolona byla dále umístěna do 

stojanu do svislé polohy. Jako první byly do kolony umístěny skleněné kuličky, na které byla 

rovnoměrně rozprostřena křemičitá vata. Ta zde byla umístěna proto, aby zabránila 

případnému zanesení frity biosorbentem. Poté byla kolona naplněna chemicky aktivovaným 

biosorbentem do požadované výšky. Biosorbent byl znovu překryt křemičitou vatou a na 
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konec zatížen vrstvou skleněných kuliček, aby nedocházelo k jeho vznosu.  

Vzhledem k návaznosti mé práce na práci Haluzíkové a Vaštyla jsem použila jimi 

zvolené optimální výšky lože. Oba autoři prováděli experiment na třech výškách lože a to 

10, 15 a 20 cm při průtokové rychlosti membránového čerpadla 10 ml min-1. Poté byl eluát 

odebírán v určitých intervalech a byla v něm stanovena koncentrace CrVI pomocí 

spektrofotometru DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) a to až do té doby, dokud 

se koncentrace v eluátu nerovnala koncentraci vstupního roztoku. Optimální výška pro 

Troudnatec pásovaný byla stanovena na 15 cm a pro směs šišek 10 cm. Popis uspořádání 

kolony je uveden na Obrázku 10.  

 

Obrázek 10: Kolona s aktivovaným biosorbentem – směsí šišek.  

6.4 Metodika stanovení optimální průtokové rychlosti 

Optimální průtoková rychlost byla Haluzíkovou a Vaštylem stanovena ze tří 

rychlostí, které byly postupně nastaveny na membránovém čerpadle PCD 84. Pro stanovení 

optimální průtokové rychlosti pro Troudnatec pásovaný použila Haluzíková ke svému 
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experimentu průtoky 20 ml min-1, 50 ml min-1 a 100 ml min-1 a pro stanovení optimální 

rychlosti pro směs šišek použil Vaštyl rychlosti 10 ml min-1, 20 ml min-1 a 40 ml min-1. Po 

zvolení dané rychlosti byla kolona prolévána vodou s obsahem CrVI a stejně jako u stanovení 

optimální výšky náplňové kolony byl eluát odebírán v pravidelných intervalech a jeho 

koncentrace byla měřena pomocí spektrofotometru DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, 

Německo). Tento experiment byl prováděn tak dlouho, dokud se koncentrace v eluátu 

nevyrovná koncentraci vstupní.  

Pro účely mé diplomové práce byly opět použity výsledky obou autorů. Optimálních 

výsledků u Troudnatce pásovaného bylo dosaženo při průtokové rychlosti 20 ml min-1 a u 

směsi šišek při průtokové rychlosti 10 ml min-1. Ve své práci jsem použila jako optimální 

průtokovou rychlost 20 ml min-1, a to z toho důvodu, že pro praktické využití procesu je 

10 ml min-1 nevyhovující rychlost průtoku.  

6.5 Metodika desorpce 

Desorpce byla s ohledem na charakteristiku odstraňovaného kovu prováděna pomocí 

roztoku NaOH o koncentraci 1 mol l-1. Roztok NaOH byl proléván již vyčerpanou kolou 

s biosorbentem směsi šišek a průtokové rychlosti membránového čerpadla 20 ml min-1. 

Experiment byl prováděn tak dlouho, dokud se koncentrace eluátu nerovnala 0 mg l-1, což 

bylo způsobeno redukcí CrVI v zásaditém prostředí na CrIII.   

6.6 Metodika stanovení CrVI a hodnocení výsledků  

Vstupní koncentrace odpadní vody ze zbrojovky (1 230 mg l-1 CrVI) a oplachové vody 

z výroby koupelnových doplňků s obsahem (600 mg l-1 CrVI) a výstupní koncentrace eluátu 

byla stanovována spektrofotometricky pomocí přístroje DR 2800 (fa HACH LANGE Gm, 

Německo) a to podle příslušné ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod – Stanovení chromu 

(VI) Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem. Při reakci dochází k tvorbě 

růžovo-fialového komplexu (Obrázek 11), který je výsledkem reakce 1,5-difenylkarbazidu 

na 1,5-difenylkabazon za přítomnosti chromanů nebo dichromanů v kyselém prostředí. 

Měření probíhá při vlnové délce 540 nm.  

Všechna stanovení CrVI byla prováděna vždy v den experimentu, a to bezprostředně 

po odebrání eluátu. Analýza byla prováděna celkem 3×, takže uvedené hodnoty jsou 

aritmetickým průměrem hodnot ze všech tří měření. Výpočty a statistické metody byly pak 

vyhodnoceny pomocí Microsoft Excel 2015.  
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Obrázek 11: Odebraný vzorek eluátu a vzorek upravený pro stanovení CrVI. 

  



Veronika Kopečková: Porovnání účinnosti biosorbentů pro odstranění CrVI z odpadní vody  

2017  39 

7 VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou vyhodnoceny průběhy adsorpce obou biosorbentů. Náplňová 

kolona byla vždy naplněna studovaným chemicky aktivovaným biosorbentem do výšky 

15 cm (45 g biosorbentu). Průtoková rychlost membránového čerpadla byla 20 ml min-1 

a zrnitostní frakce obou biosorbentů byla 0,5 – 2 mm. Troudnatec pásovány i směs šišek 

byly prolévány odpadní vodou ze zbrojovky Uherský Brod, jejíž hodnota pH byla 2,0 

a koncentrace CrVI 1 230 mg l–1. Druhým vzorkem reálné odpadní vody byla oplachová voda 

z firmy NOVASERVIS, jejíž hodnota pH byla 6,0 a koncentrace CrVI 600 mg l-1. Dále je 

v této kapitole uvedena modelace výsledků pomocí matematických modelů, a to modelu 

Thomasova, Yoon-Nelsonova a BDST modelu.  

7.1 Průběh biosorpce CrVI pomocí Troudnatce pásovaného 

Nejprve byla studována schopnost adsorbovat chrom v oxidačním stavu VI z odpadní 

vody ze zbrojovky Uherský Brod, pomocí Troudnatce pásovaného. Vstupní koncentrace CrVI 

byla 1 230 mg l-1 a hodnota pH 2,0, což bylo s ohledem na charakter adsorbovaného kovu velmi 

příznivé prostředí pro biosorpci. Eluát byl vždy odebírán v pravidelných deseti minutových 

intervalech. Po každém odebrání eluátu byla ihned změřena koncentrace CrVI. Průběh adsorpce 

je znázorněn pomocí průnikové křivky na Obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Průniková křivka adsorpce CrVI z odpadní vody, zbrojovka Uherský Brod, chemicky aktivovaným 

Troudnatcem pásovaným  

(Podmínky: c0CrVI = 1 230 mg l-1, pH = 2,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 
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Pro hodnocení účinnosti biosorpce jsou důležité na průlomové křivce dva body. 

Jedná se o bod zlomu, tedy dobu, při které je náplňová kolona v rovnovážném stavu 

s odpadní vodou a dále je důležitá také doba nasycení. Což je doba, ve které je biosorbent 

již téměř prakticky vyčerpán. Z výše uvedeného obrázku je patrné, že bodu zlomu bylo 

dosaženo kolem třicáté minuty. Doby nasycení pak bylo dosaženo ve sté minutě a k úplnému 

vyčerpání biosorbentu došlo ve sto čtyřicáté minutě, kdy již eluát obsahoval stejnou 

koncentraci CrVI, jako na vstupu do náplňové kolony, tedy 1 230 mg l-1. 

Další experiment byl prováděn s oplachovou odpadní vodou z firmy NOVASERVIS 

jejíž koncentrace byla 600 mg l-1 a hodnota pH 6,0. Jelikož obecně adsorpce CrVI probíhá 

nejlépe při nižší hodnotě pH, tak zde již mohlo docházet nejen k adsorpci CrVI, ale také 

částečně k jeho redukci na CrIII. Po celou dobu experimentu byl eluát pravidelně odebírán 

po deseti minutách. Průběh adsorpce je znázorněn pomocí průnikové křivky na Obrázku 13.   

 

Obrázek 13: Průniková křivka adsorpce CrVI z odpadní oplachové vody, NOVASERVIS, chemicky aktivovaným 

Troudnatcem pásovaným  

(Podmínky: c0CrVI = 600 mg l-1, pH = 6,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

Vzhledem k nevyhovující hodnotě pH zde bylo dosaženo bodu zlomu již po deseti 

minutách. Doba nasycení nastala také poměrně brzy, a to již po dvou hodinách. K úplnému 

vyčerpání biosorbentu došlo po sto padesáti minutách. 

Poslední experiment s Troudnatcem pásovaným byl prováděn opět s odpadní vodou 

oplachovou z firmy NOVASERVIS jejíž koncentrace byla 600 mg l-1, ale hodnota pH byla 

upravena pomocí kyseliny dusičné (HNO3) na hodnotu pH = 2,0. Tato úprava hodnoty pH 
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byla provedena s ohledem na charakter adsorbovaného chromanového aniontu. Průběh 

adsorpce je znázorněn pomocí průnikové křivky na Obrázku 14. Vzorek eluátu byl první 

hodinu odebírán po deseti minutách, aby byl dostatečně zachycen počáteční průběh 

biosorpce. Pak již byly vzorky odepírány až do úplného nasycení biosorbentu po třiceti 

minutách.  

 

Obrázek 14: Průniková křivka adsorpce CrVI z odpadní oplachové vody, NOVASERVIS, chemicky aktivovaným 

Troudnatcem pásovaným  

(Podmínky: c0CrVI = 600 mg l-1, pH = 2,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

Stejně jako u předchozích křivek jsou i zde pro hodnocení účinnosti biosorpce 

důležité na průlomové křivce dva body. Jedná se o bod zlomu, tedy dobu, při které je 

náplňová kolona v rovnovážném stavu s odpadní vodou, a dále je důležitá doba nasycení, ve 

které je biosorbent již téměř vyčerpán. Oproti předchozímu experimentu zde bylo docíleno 

úpravou hodnoty pH na 2,0 dle předpokladu mnohem větší účinnosti biosorbentu. Bodu 

zlomu bylo dosaženo až v devadesáté minutě a doba nasycení, kdy byl biosorbent téměř 

vyčerpán nastala po uplynutí dvaceti hodin. Úplné vyčerpání biosorbentu nastalo po více jak 

dvaceti dvou hodinách (1 350 min).   

Souhrn jednotlivých časů, ve kterých nastal bod zlomu, doba nasycení a úplné 

vyčerpání biosorbentu Troudnatce pásovaného, je uveden v následující Tabulce 3.  
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Tabulka 3: Souhrn časů bodů zlomu, dob nasycení a úplného vyčerpání pro Troudnatec pásovaný 

Koncentrace 

mg l-1 
pH 

Doba zlomu 

min 

Doba nasycení 

min 

Doba úplného nasycení 

min 

1 230 2,0 30 100 140 

600 6,0 10 120 150 

600 2,0 90 1 200 1 350 

Dílčí závěr: Z hodnot uvedených výše v tabulce je dle předpokladu potvrzen výrazný 

vliv hodnoty pH na průběh celého procesu biosorpce. Zatímco u odpadní vody oplachové 

z firmy NOVASERVIS (600 mg l-1 CrVI) a hodnoty pH 6,0, u které je pravděpodobné, že 

kromě adsorpce zde docházelo také k redukci CrVI na CrIII došlo k vyčerpání biosorbentu již 

po uplynutí sto padesáti minut, při upravené hodnotě pH na 2,0 došlo k úplnému vyčerpání 

až po více jak dvaceti dvou hodinách. U odpadní vody ze zbrojovky Uherský Brod 

(1 230 mg l-1 CrVI) došlo k úplnému vyčerpání biosorbentu také brzy, a to po uplynutí sto 

čtyřiceti minut. Zde je to ale dáno příliš velkou koncentrací CrVI v odpadní vodě. 

7.2 Průběh biosorpce CrVI pomocí směsi šišek 

Stejně jako u předchozího biosorbentu byla i zde studovaná schopnost sorbovat 

chrom s oxidačním číslem VI, a to nejprve z odpadní vody ze zbrojovky Uherský Brod, 

pomocí směsi šišek. Vstupní koncentrace CrVI byla 1 230 mg l-1 a hodnota pH 2,0, což je 

s ohledem na charakter adsorbovaného kovu příznivé prostředí pro biosorpci. Eluát byl 

odebírán v pravidelných deseti minutových intervalech, a to téměř po dobu čtyř hodin 

(230 min), aby došlo k dostatečnému zachycení počátečního průběhu biosorpce. Po této 

době byl již eluát odebírán po třiceti minutách. Koncentrace CrVI v eluátu byla stanovena 

ihned. Průběh adsorpce je znázorněn pomocí průnikové křivky na Obrázku 15 uvedeném 

níže. 
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Obrázek 15: Průniková křivka adsorpce CrVI z odpadní vody, zbrojovka Uherský Brod, chemicky aktivovanou 

směsí šišek  

(Podmínky: c0CrVI = 1 230 mg l-1, pH = 2,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

Bod zlomu v tomto případě nastal pravděpodobně mezi desátou a dvacátou minutou. 

Doby nasycení bylo dosaženo prakticky po cca pěti hodinách (320 min) a úplné vyčerpání 

biosorbentu nastalo po osmi hodinách (490 min) kdy byl experiment ukončen.  

Další experiment s biosorbentem směsí šišek byl stejně jako u předešlého 

biosorbentu prováděn s odpadní vodou oplachovou z firmy NOVASERVIS. 

Koncentrace CrVI v oplachové vodě byla 600 mg l-1 a hodnota pH 6,0. Jelikož obecně 

adsorpce probíhá lépe při nižší hodnotě pH mohlo zde docházet nejen k  adsorpci CrVI, 

ale také částečně k jeho redukci na CrIII. Eluát byl po celou dobu experimentu odebírán 

a následně analyzován v pravidelném deseti minutovém intervalu. Průběh adsorpce je 

znázorněn pomocí průnikové křivky na Obrázku 16 níže.  
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Obrázek 16: Průniková křivka adsorpce CrVI z odpadní oplachové vody, NOVASERVIS, chemicky aktivovanou 

směsí šišek  

(Podmínky: c0CrVI = 600 mg l-1, pH = 6,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

V tomto případě za nevyhovující hodnoty pH nastal bod zlomu hned již v desáté 

minutě. Doba nasycení byla pozorována ve čtyřech hodinách a k úplnému vyčerpání 

biosorbentu došlo po více jak čtyřech hodinách (280 min).  

Poslední experiment s biosorbentem směsí šišek byl opět prováděn s odpadní 

oplachovou vodou z firmy NOVASERVIS o koncentraci CrVI 600 mg l-1, ale hodnota pH 

byla upravena pomocí kyseliny dusičné (HNO3) na hodnotu pH = 2,0. Průběh adsorpce 

je znázorněn pomocí průnikové křivky na Obrázku 17 níže. V tomto případě byl vzorek 

eluátu k analýze odebírán první půlhodinu po deseti minutách, aby byl dostatečně 

zachycen počáteční průběh biosorpce, poté byl již byl eluát odebírán po třiceti minutách 
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Obrázek 17: Průniková křivka adsorpce CrVI z odpadní oplachové vody, NOVASERVIS, chemicky aktivovanou 

směsí šišek  

(Podmínky: c0CrVI = 600 mg l-1, pH = 2,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

V tomto případě bylo bobu zlomu dosaženo prakticky poměrně v krátké době, a sice 

již po deseti minutách. Doby nasycení však biosorbent dosáhl prakticky téměř až po dvaceti 

dvou hodinách (1 300 min). K úplnému vyčerpání biosorbentu pak došlo po dvaceti třech 

hodinách (1 390 min).  

Souhrn jednotlivých časů, ve kterých nastal bod zlomu, doba nasycení a úplné 

vyčerpání biosorbentu směsi šišek, je uveden v následující Tabulce 4. 

Tabulka 4: Souhrn časů bodů zlomu, dob nasycení a úplného vyčerpání pro směs šišek 

Koncentrace 

mg l-1 
pH 

Doba zlomu 

min 

Doba nasycení 

min 

Doba úplného nasycení 

min 

1 230 2 10–20 320 490 

600 6 10 240 280 

600 2 10 1 300 1 390 

Dílčí závěr: Z hodnot uvedených výše tabulce je opět patrný výrazný vliv hodnoty 

pH na průběh procesu biosorpce. Zatímco u odpadní vody oplachové z firmy 

NOVASERVIS (600 mg l-1 CrVI) a hodnoty pH 6,0, u které je pravděpodobné, že kromě 

adsorpce zde docházelo také k redukci CrVI na CrIII došlo k vyčerpání biosorbentu již po 

uplynutí dvě stě osmdesáti minut, při upravené hodnotě pH na 2,0 došlo k úplnému 

vyčerpání po více jak dvaceti třech hodinách. U odpadní vody ze zbrojovky Uherský Brod 
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(1 230 mg l-1 CrVI) došlo k úplnému vyčerpání biosorbentu po uplynutí osmi hodin. 

7.3 Thomasův model 

Tento model je široce používaným matematickým modelem, který se využívá 

k popisu chování procesu adsorpce v dynamickém systému. Thomasův model je jednoduchý 

a umožní předpovídat průnikovou křivku za různých podmínek, mezi které patří rychlost 

průtoku nebo hodnota pH. Model byl tedy použit k odhadu průběhu biosorpce a porovnání 

průnikové křivky, jelikož bod zlomu a tvar průnikové křivky jsou velmi důležité parametry, 

které udávají informace o určení doby provozu kolony a její dynamické odezvy. Thomasův 

model byl použit pouze pro nejlepší výsledky z provedených experimentů, a to u obou 

testovaných biosorbentů.  

Troudnatec pásovaný se nejlépe osvědčil při odstraňování CrVI z oplachové 

odpadní vody z firmy NOVASERVIS, která obsahovala 600 mg l-1 CrVI a jejíž hodnota pH 

byla 2,0. Výška biosorbentu v náplňové koloně byla 15 cm (45 g biosorbentu) a průtoková 

rychlost odpadní vody kolonou byla 20 ml min-1. Průběh křivky Thomasova modelu pro 

Troudnatec pásovaný je uveden na Obrázku 18. 

 

Obrázek 18: Thomasův model – Troudnatec pásovaný 

(Podmínky: c0CrVI = 600 mg l-1, pH = 2,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

Z Thomasova modelu byly zjištěny důležité parametry o náplňové koloně. Celkový 

efektivní objem Veff oplachové odpadní vody z firmy NOVASERVIS s obsahem 600 mg l-1 

CrVI (pH = 2,0), který protekl přes pevné lože náplňové kolony, byl 398 l. Celkové množství 

kovu, kterému byl vystaven biosorbent během celého experimentu, tj. více jak dvacet tři 
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hodin (1 350) min, bylo 15,12 g. Takže adsorpční výnos kolony činil 87,3 %.  

K dalším výsledkům, které jsem získala z Thomasova modelu, patří experimentální 

adsorpční kapacita pro studovanou výšku biosorbentu (15 cm) qexp., která činila 336 mg g-1. 

Uvedená hodnota byla dokonce vyšší než vypočtená teoretická adsorpční kapacita  

(qteor. = 293 mg g-1). Rovněž byla vypočítána maximální adsorpční kapacita použité náplňové 

kolony, která byla 13,2 g na gram biosorbentu. Dalším parametrem, který lze z tohoto 

modelu získat, je Thomasova rychlostní konstanta (kTh = 0,008 l mg min-1). Ta v podstatě 

udává rychlost biosorpce. Poslední parametr, který lze získat pomocí Thomsonova 

modelu, vypovídá o tom, jaké množství rozpuštěného kovu lze navázat na gram 

biosorbentu (q0= 357 mg g-1). Všechny výše uvedené hodnoty včetně hodnoty korelačního 

koeficientu R2 jsou uvedeny v následující Tabulce 5.  

Tabulka 5: Parametry získané pomocí Thomasova modelu pro odpadní oplachovou vodu z firmy NOVASERVIS 

pH 2,0 – Troudnatec pásovaný 

Veff qexp qteor qtotal kTh q0 Y mtotal R2 

l mg g-1 l mg min-1 mg g-1 l mg min-1 mg g-1 % mg - 

398 336 293 13 200 0,008 357 87,3 15 120 0,989 

Vzhledem k tomu, že hlavním ukazatelem o vhodnosti použití modelu pro 

experimentální data jsou právě údaje korelačního koeficientu, jehož hodnota by se měla 

blížit 1, pak na základě hodnoty korelačního koeficientu (R2 = 0,989) lze konstatovat, že 

Thomasův model je vhodný pro popis získaných experimentální dat. 

Směs šišek se také nejlépe osvědčila při odstranění CrVI z oplachové odpadní vody 

z firmy NOVASERVIS, která obsahovala 600 mg l-1 CrVI a jejíž hodnota pH byla 2,0. 

S ohledem na možnost porovnání obou biosorbentů, výška sloupce pevného lože 

(biosorbentu) i rychlost průtoku odpadní oplachové vody náplňovou kolonou byly shodné 

jako v případě předchozího biosorbentu. Průběh křivky Thomasova modelu pro směs šišek 

je zobrazen na Obrázku 19.  
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Obrázek 19: Thomasův model – Směs šišek 

(Podmínky: c0CrVI = 600 mg l-1, pH = 2,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

Stejně jako u předchozího biosorbentu byly získány informace o celkovém objemu 

odpadní vody oplachové odpadní vody z firmy NOVASERVIS s obsahem CrVI 600 mg l-1 

(Veff = 398 l), která protekla náplňovou kolonou, až do jejího úplného nasycení což bylo po 

dvacet tří hodinách (1 390 min). Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, že celkový 

výtokový objem (Veff) byl stejný jako u Troudnatce pásovaného. Rovněž bylo shodné také 

celkové množství kovu (15,12 g), kterému byla kolona vystavena. Adsorpční výnos 

náplňové kolony 86,6 %. Mezi další výsledky získané z Thomasova modelu patří 

experimentální adsorpční kapacita (qexp. = 322 mg g-1), která je o něco vyšší než vypočtená 

teoretická adsorpční kapacita (qteor. = 293 mg g-1). Maximální kapacita náplňové kolony byla 

13,09 g. Dalším parametrem, který lze získat z Thomasova modelu je Thomasova rychlostní 

konstanta kTh (kTh = 0,023 l mg min-1) udávající rychlost biosorpce. Poslední parametr udává 

rovnováhu mezi příjmem rozpuštěného kovu na gram váhy adsorbentu q0 = 138 mg g-1. 

Všechny výše uvedené hodnoty včetně hodnoty korelačního koeficientu R2 jsou uvedeny 

v následující Tabulce 6.  

Tabulka 6: Parametry získané pomocí Thomasova modelu pro odpadní oplachovou vodu z firmy NOVASERVIS 

pH 2,0 – směs šišek 

Veff qexp qteor qtotal kTh q0 Y mtotal R2 

l mg l-1 l mg min-1 mg g-1 l mg min-1 mg g-1 % mg - 

398 322 293 13 090 0,023 138 86,6 15 120 0,965 

Na základě hodnoty korelačního koeficientu (R2 = 0,965) lze konstatovat, že 

Thomasův model je vhodný pro popis získaných experimentální dat. 
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7.4 Yoon-Nelsonův model 

Použití tohoto modelu pro popis získaných experimentálních dat podává informace 

zejména o čase, při kterém je odstraněno pomocí použitého biosorbentu 50 % adsorbovatelné 

složky, tedy CrVI, z odpadní vody. Stejně jako motel Thomasův také model Yoon-Nelsonův 

byl použit pro popis nejlepších dosažených výsledků. Koncentrace kovu v odpadní 

oplachové vodě z firmy NOVASERVIS byla 600 mg l-1. Hodnota pH odpadní vody byla 

2,0. Výška pevného lože (h = 15 cm) i průtoková rychlost odpadní vody náplňovou kolonou 

(20 ml min-1) byla pro účely porovnání obou biosorbentu konstantní.  

Průběh křivky Yoon-Nelsonova modelu pro biosorbent Troudnatec pásovaný je 

uveden na Obrázku 20. 

 

Obrázek 20: Yoon-Nelsonův model – Troudnatec pásovaný 

(Podmínky: c0CrVI = 600 mg l-1, pH = 2,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

Z Yoon-Nelsonova modelu lze určit teoretický čas, ve kterém bylo odstraněno 50 % 

kovu z odpadní oplachové vody z firmy NOVASERVIS (600 mg l-1 CrVI a hodnota pH 2,0) 

Bylo zjištěno, že téměř po 14 h (t50 = 804 min) již bylo odstraněno 50 % CrVI. Tento čas je 

shodný s vypočteným teoretickým časem (τ = 800 min). Dalším parametrem, který lze 

vypočítat z Yoon-Nelsonova matematického modelu je Yoon-Nelsonova rychlostní 

konstanta (kYN = 0,129 min-1). Poslední parametr udává rovnováhu mezi příjmem 

rozpuštěného kovu na gram váhy adsorbentu q0 = 215 mg g-1. Všechny výše uvedené 

hodnoty jsou včetně hodnoty korelačního koeficientu R2 jsou uvedeny v následující 

Tabulce 7. 
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Tabulka 7: Parametry získané pomocí Yoon-Nelsonova modelu – Troudnatec pásovaný 

t50 τ kYN q0 R2 

min mg l-1 min-1 mg g-1 - 

804 800 0,129 215 0,952 

Vzhledem k tomu, že hlavním ukazatelem o vhodnosti použití modelu pro 

experimentální data jsou právě údaje korelačního koeficientu, jehož hodnota by se měla 

blížit 1. Na základě hodnoty korelačního koeficientu (R2 = 0,952) lze konstatovat, že Yoon-

Nelsonův model již není tak vhodný pro popis získaných experimentální dat jako Thomasův 

model (R2 = 0,989). 

Stejně jako pro předchozí biosorbent, také pro směs šišek byla pro Yoon-Nelsonův 

použita odpadní oplachová voda z firmy NOVASERVIS (600 mg l-1 CrVI a hodnota pH 2,0). 

S ohledem na možnost porovnání obou biosorbentů, výška sloupce pevného lože 

(biosorbentu) i rychlost průtoku odpadní oplachové vody náplňovou kolonou byly shodné 

jako v případě předchozího biosorbentu. a stejné byly i ostatní parametry tykající se výšky. 

Průběh křivky Yoon-Nelsonova modelu pro směs šišek je zobrazen na Obrázku 21. 

 

Obrázek 21: Yoon-Nelsonův model – Směs šišek 

(Podmínky: c0CrVI = 600 mg l-1, pH = 2,0; h = 15 cm; t = 20 ml min-1). 

Z Yoon-Nelsonova modelu lze určit teoretický čas, ve kterém došlo k odstranění 

50 % kovu z odpadní oplachové vody firmy NOVASERVIS (600 mg l-1 CrVI a hodnota 

pH = 2,0). Bylo zjištěno, že téměř po čtrnácti hodinách (t50 = 830 min) bylo již 

odstraněno 50 % CrVI. Tento čas je téměř prakticky o hodinu vyšší než vypočtený 

teoretický čas (τ = 773 min). Dalším parametrem, který lze vypočítat z Yoon-Nelsonova 
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matematického modelu je Yoon-Nelsonova rychlostní konstanta (kYN = 0,129 min-1). 

Poslední parametr udává rovnováhu mezi příjmem rozpuštěného kovu na gram váhy 

adsorbentu q0 = 221 mg g-1. Všechny výše uvedené hodnoty jsou včetně hodnoty 

korelačního koeficientu R2 jsou uvedeny v následující Tabulce 8. 

Tabulka 8: Parametry získané pomocí Yoon-Nelsonova modelu – směs šišek 

t50 τ kYN q0 R2 

min mg l-1 min-1 mg g-1 - 

830 773 0,129 221 0,950 

Na základě hodnoty korelačního koeficientu (R2 = 0,950) lze konstatovat, že 

i v tomto případu Yoon-Nelsonův model není příliš ideální, a tedy vhodný pro popis 

získaných experimentální dat. Mnohem výhodnější se jeví Thomasův model (R2 = 0,965). 

7.5 Desorpce 

Pro desorpci, a tedy regeneraci použitého biosorbentu do jeho původního stavu, nebo 

stavu, který je tomu původnímu nejvíce podobný, byla použita kolona s vyčerpaným 

biosorbentem směsi šišek. Desorpce byla s ohledem na charakteristiku odstraňovaného kovu 

prováděna pomocí roztoku NaOH o koncentraci 1 mol l-1. Roztok NaOH byl proléván 

kolonou o průtokové rychlosti 20 ml min-1. Při procesu desorpce tak došlo vlivem změny 

hodnoty pH k redukci CrVI na CrIII. Proces byl ukončen v okamžiku, kdy bylo v eluátu 

naměřeno 0 mg l-1 CrVI. Při experimentu bylo nulové koncentrace dosaženo již po dvou 

hodinách regenerace.  
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8 DISKUSE  

K porovnání schopnosti dvou biosorbentů odstranit CrVI z odpadní vody ze 

zbrojovky Uherský Brod (1 230 mg l-1 CrVI a pH 2,0) a odpadní oplachové vody z firmy 

NOVASERVIS (600 mg l-1 a pH 6,0 a upravené hodnotě pH na 2,0 pomocí kyseliny dusičné) 

byl použit Troudnatec pásovaný a směs šišek. Oba biosorbenty byly pro experimenty 

s reálnou odpadní vodou vybrány proto, že bylo pomocí nich dosaženo nejlepších výsledků 

při odstranění CrVI z modelového roztoku (Haluzíková, 2015; Vaštyl 2015).  

K porovnání schopnosti sorbovat CrVI byly použity oba biosorbenty, tedy Troudnatec 

pásovaný i směs šišek a odpadní voda ze zbrojovky Uherský Brod (1 230 mg l-1 CrVI a pH 2,0) 

i odpadní oplachová voda z firmy NOVASERVIS (600 mg l-1 CrVI a pH 6,0 a s upravenou 

hodnotou pH pomocí HNO3 na pH 2,0). Průběh adsorpce CrVI je znázorněn pomocí 

průnikových křivek níže na Obrázku 22.  

 
Obrázek 22: Průnikové křivky adsorpce CrVI z odpadní oplachové vody, NOVASERVIS a odpadní vody ze 

zbrojovky Uherský Brod chemicky aktivovaným Troudnatcem pásovaným a směsí šišek 

Pro porovnání průběhu adsorpce slouží doba zlomu, tj. čas kdy je náplňová kolona 

v rovnovážném stavu s odpadní vodou, a také doba, kdy dojde k nasycení biosorbentu 

viz Tabulka 14.  
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Tabulka 9: Souhrnná tabulka porovnání účinnosti Troudnatce pásovaného a směsi šišek – h = 15 cm; t = 20 ml 

min-1 

Biosorbent 
pH c0 Doba zlomu Doba nasycení Doba úplného nasycení 

- mg l-1 min min min 

Troudnatec pásovaný 2,0 1 230 30 100 140 

Troudnatec pásovaný 2,0 600 90 1 200 1 350 

Troudnatec pásovaný 6,0 600 10 120 150 

Směs šišek 2,0 1 230 10–20 320 490 

Směs šišek 2,0 600 10 1 300 1 390 

Směs šišek 6,0 600 10 240 280 

Jak je již uvedeno výše odpadní oplachová voda z firmy NOVASERVIS 

o koncentraci CrVI 600 mg l-1 a hodnotě pH 6,0 je pro proces biosorpce nevhodná, jelikož 

zde dochází k redukci CrVI na CrIII. Co se ostatních hodnot týče, tak je z uvedené tabulky 

zřejmé, že ačkoli bodu zlomu, tedy času, kdy je náplňová kolona v rovnovážném stavu 

s odpadní vodou, bylo u směsi šišek dosaženo ve všech experimentech velmi brzy, a to jak 

u odpadní vody ze zbrojovky Uherský Brod, tak u vody oplachové z firmy NOVASERVIS, 

a to již po uplynutí deseti až dvaceti minut, doba nasycení biosorbentu je zde ve všech 

případech vyšší než u Troudnatce pásovaného. Z toho vyplývá, že i když u směsi šišek došlo 

dříve k rovnovážnému stavu mezi náplňovou kolonou a odpadní vodou celkově je z pohledu 

průběhu adsorpce mnohem lepším biosorbentem právě směs šišek, a to ve všech 

provedených experimentech, čímž se stává vhodným biosorbentem pro použití v praxi.  

Z průběhu průnikových křivek Troudnatce pásovaného je patrné, že bodů zlomů je 

zde dosažen později. To znamená, že biosorbent byl schopen déle adsorbovat CrVI, než došlo 

k rovnovážnému stavu mezi náplňovou kolou a odpadní vodou. Poté však došlo k nasycení 

biosorbentu v porovnáni se směsí šišek poměrně rychle. Lze také konstatovat, že oba 

biosorbenty dosáhly nejlepších výsledků při experimentech prováděných s odpadní 

oplachovou vodou z firmy NOVASERVIS jejíž koncentrace CrVI byla 600 mg l-1 

a s upravenou hodnotou pH 2,0 pomocí kyseliny dusičné (HNO3), čímž bylo prokázáno, že 

vyšší hodnota pH je pro biosorpci CrVI nevyhovující, jelikož zde dochází k částečné redukci 

CrVI na CrIII.  

K dalšímu porovnání budou použity nejlepší dosažené výsledky u obou biosorbentů, 

Troudnatce pásovaného a směsí šišek z odpadní oplachové vody od firmy NOVASERVIS 

(600 mg l-1 a pH 2,0) s nejlepšími výsledky Haluzníkové a Vaštyla, kteří k experimentu 
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používali modelový roztok z obsahem CrVI 100 mg l-1. U Troudnatce pásovaného nedošlo 

za stejných podmínek (výška lože 15 cm a průtoková rychlost 20 ml min-1) k době nasycení 

biosorbentu ani po téměř dvaceti dvou hodinách (1 290 min) a účinnost biosorbentu zde byla 

stále 100 %, proto byl experiment ukončen. U odpadní oplachové vody od firmy 

NOVASERVIS (600 mg l-1 CrVI a pH 2,0), u které bylo dosaženo nejlepších výsledků došlo 

k úplnému vyčerpání biosorbentu po uplynutí více jak dvaceti dvou hodin (1 350 min). Na 

základě těchto výsledků lze konstatovat, že Troudnatec pásovaný se jeví jako velmi vhodný 

biosorbent pro odstranění CrVI z reálné odpadní vody, i když je zde proces narušován 

přítomností jiných kovů a složek vyskytujících se v dané odpadní vodě a oproti modelovému 

roztoku je zde koncentrace CrVI šestkrát vyšší.  

U směsi šišek vyhodnotil Vaštyl jako optimální výšku biosorbentů 10 cm 

a průtokovou rychlost 10 ml min-1, kvůli možnosti srovnávání jsem však použila stejné 

parametry jako u Troudnatce pásovaného. Nicméně u modelové vody (100 mg l-1 CrVI) 

s výškou biosorbentu 10 cm a průtokovou rychlostí 10 ml min-1 došlo k vyčerpání náplňové 

kolony po dvaceti třech hodinách (1 380 min). U odpadní oplachové vody z firmy 

NOVASERVIS (600 mg l–1 CrVI a pH 2,0), došlo k vyčerpání biosorbentu po uplynutí více 

jak dvaceti třech hodin (1 390 min). Z tohoto srovnání vyplývá, že i při výšce lože 15 cm 

a průtokové rychlosti 20 ml min-1 dosáhl biosorbent tvořený směsí šišek za použití reálné 

odpaní vody velmi dobrých výsledků i přes rušivý vliv ostatních kovů přítomných právě 

v reálných odpadních vodách jako je například Mn, Fe, Cd, Zn, Ni. Již zmiňované nečistoty 

a ostatní ionty kovy ruší proces tím, že se mohou na použitý biosorbent vázat větší silou 

a v důsledku tohoto jevu je pak samotná adsorpce CrVI rušena, jelikož dojde k obsazování 

volných míst adsorbentu jinými ionty kovů.  

Přes to, že Troudnatec pásovaný má nepatrně větší schopnost odstranit CrVI (87,3 %) 

než směs šišek (86,6 %), zvolila bych jako lepší právě druhý biosorbent. Co se délky 

experimentů týče, časy úplného nasycení byly vždy vyšší u směsi šišek. Dalším důvodem, 

proč bych zvolila směs šišek pro praktické využití za lepší biosorbent je jeho snadnější 

mechanická úprava a následná manipulace. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo studium účinnosti odstranění CrVI z odpadní vody 

pomocí dvou zvolených biosorbentů, a to Troudnatce pásovaného a směsi šišek 

v dynamickém systému a následné porovnání obou biosorbentů. Troudnatec pásovaný 

i směs šišek byly před použitím mechanicky upraveny, a to na zrnitostní frakci 0,5–2 mm 

a déle byly biosorbenty chemicky aktivovány. Chemická aktivace probíhala pomocí 

aktivačního činidla kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 1,0 mol l-1 v celkovém čase 

60 min. Experimenty byly prováděny při výšce 15 cm a průtokové rychlosti membránového 

čerpadla 20 ml min-1. Nejlepších výsledků u obou biosorbentů bylo dosaženo u odpadní 

oplachové vody z firmy NOVASERVIS s koncentrací CrVI 600 mg l-1 a hodnotou pH 2,0.  

Troudnatec pásovaný byl schopen za daných podmínek odstranit 87,3 % kovu 

z odpadní oplachové vody z firmy NOVASERVIS (600 mg l-1 a pH 2,0). Celkový čas 

experimentu, tedy do doby, než došlo k úplnému nasycení biosorbentu, byl více jak dvacet 

dva hodin (1 350 min). U směsi šišek byla schopnost odstranění kovů o něco nižší. 

Biosorbent byl schopen odstranit necelých 86,6 %. K úplnému nasycení biosorbentu, a tedy 

ukončení experimentu, došlo po uplynutí více než dvaceti třech hodin (1 390 min). V rámci 

experimentů byla také provedena desorpce náplňové kolony tvořené směsí šišek. K úplné 

desorpci, a tedy připravení kolony k dalšímu použití došlo po dvou hodinách (120 min). 

Tato studie prokázala, že oba biosorbenty by bylo možno použít pro odstranění CrVI 

z odpadní vody pomocí náplňové kolony. Také byl v práci prokázán vliv hodnot pH na 

účinnost daných biosorbentů.  

Návrhem dalšího řešení by bylo zopakovat experiment se zregenerovaným 

biosorbentem a následně porovnat výsledky zregenerovaného a čerstvého biosorbentu. Další 

možností by bylo použití adsorpční jednotky, která využívá kontinuální adsorpci a dochází 

zde ke střídání cyklu adsorpce a regenerace vyčerpaného biosorbentu.  
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