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Abstrakt 

V předložené diplomové práci byla ke kontinuálnímu odstranění mědi použita 

mechanicky upravená a chemicky aktivovaná směs šišek. Byly zkoumány účinky 

různých provozních podmínek, jako rychlost průtoku (10, 20, 40 ml min-1), výška lůžka         

(5, 10, 15 cm) a hodnota pH vstupního roztoku mědi. Nejvyšší adsorpční kapacity 

odstranění mědi bylo dosaženo použitím výšky lůžka 15 cm a nižší rychlosti průtoku         

10 ml min-1, při hodnotě pH 5,0. Ve většině adsorpčních procesů je adsorbent ve styku  

s roztokem v pevné výšce lůžka. Použité matematické modely jsou nutné k předpovědi 

výkonu adsorpčního procesu a pro optimalizaci návrhu provozních podmínek. Thomasův 

model, Yoon-Nelsonův model, model BDST a kolonové modelování byly použity k analýze 

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

vykazují shodu s dobrými experimentálními výsledky. Byly stanoveny dynamické 

parametry, jako jsou rychlostní konstanty (kTh, kYN, K), časová konstanta (τ), teoretické 

adsorpční kapacity (N0, q0). Výsledná data byla porovnána s daty dynamické adsorpce 

Mn(II) na směsi šišek. 
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průtoková rychlost, měď, mangan, směs šišek, Thomasův model, Yoon-Nelsonův model, 

BDST model. 



 

 

Abstract   

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

to selectively remove copper aqueous solution. The effects of various operating conditions 

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

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

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

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

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

of copper for optimizing design and operating conditions. Thomas model, Yoon-Nelson, Bed 

Depth Service Time (BDST) and column models were used to analyze the experimental 

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

results. The dynamic parameters such as rate constant (kTh, kYN, K), breakthrough time (τ), 

theoretical adsorption capacity (N0, q0) were determined. The resulting data were compared 

with the data of dynamic adsorption of Mn(II) onto mixture of cone. 
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Biosorption, biosorbent, adsorbent, dynamic adsorption, fixed-bed column, bed depth, flow 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Odstranění toxických kovů je předmětem velkého zájmu v oblasti čistění vody.                    

V důsledku přítomnosti těchto kovů a dalších znečišťujících látek v odpadní vodě mohou 

způsobit vážné problémy v životním prostředí po celém světě. Mezi nejběžnější znečišťující 

látky, které se nachází v průmyslové odpadní vodě, patří toxické kovy jako kadmium, chrom, 

měď, olovo, nikl nebo zinek. Do životního prostředí se mohou dostávat přirozenou cestou, 

např. zvětráváním hornin. Tyto horniny jsou složeny z nerostů, které obsahují daný kov, 

a zvětráváním se kov dostává do ekosystému. Kov, který se dostává do životního prostředí 

přirozenou cestou, dosahuje většinou jen malých koncentrací. Největší množství toxických 

kovů se dostává do životního prostředí především lidskou činností, a to od dob průmyslové 

revoluce. V dnešní době je snahou předcházet znečištění životního prostředí, a pokud k tomu 

již došlo, tak k jeho rychlému odstranění, aby se zabránilo jeho dalšímu šíření v ekosystémech. 

[1, 2] 

Měď, která je obsažena v odpadní vodě, je důsledkem průmyslových činností, výroby 

plošných spojů, pokovování elektroniky, zpracování kovů (galvanizace), výroby drátů, leštění 

mědi, výroby nátěrových hmot, výroby prostředků na ochranu dřeva a tiskařských komponent. 

Měď může představovat vážné ohrožení zdraví lidí a ekosystémů přes bioakumulaci           

a biomagnifikaci v potravinovém řetězci. Z tohoto důvodu je důležité čistit vodu                             

před vypouštěním do životního prostředí nebo při opětovném použití v rámci výrobního cyklu. 

Nepříznivé účinky na zdraví při nadbytku mědi se mohou projevovat jako nevolnost, zvracení, 

žaludeční křeče, poškození jater a ledvin. I přesto, že je měď jedním ze základních prvků 

pro správné fungování organismu, je považována za jeden z nejvíce toxických kovů pro vodní 

organismy – v koncentraci 0,05 mg l-1 může být nebezpečná pro citlivé vodní organismy. [3, 4] 

V této studii byla k odstranění mědi z modelového roztoku jako adsorbent použita směs 

šišek. Jedním z cílů této diplomové práce je studium kinetiky odstranění mědi ve vodném 

prostředí pomocí směsi šišek v náplňových kolonách s pevným lůžkem. Je důležité popsat 

kinetiku adsorpce pro porovnání a předpovězení adsorpčních parametrů, které se vypočítají 

podle experimentálních modelů na základě chování adsorbentu a adsorbátu v systémech                 

při různých experimentálních podmínkách [5]. Dalším z cílů diplomové práce je prokázání, že 

směs šišek je účinným biosorbentem pro odstranění měďnatých kationtů z vodného prostředí. 

A posledním cílem práce je porovnání dynamické adsorpce Cu(II) a Mn(II) na směsi šišek. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

V posledních letech našla biosorpce uplatnění při odstraňování znečištěného životního 

prostředí kovy. Biosorpce využívá neživé biologické materiály organického původu, jako 

jsou bakterie, houby, kvasinky, řasy, rostlinná biomasa a atd. Tyto biosorbenty disponují 

kov-sekvenčními vlastnostmi a mohou být použity ke snížení koncentrace iontů toxických 

kovů v roztoku z 10-3 g l-1 na 10-6 g l-1. Jedná se o účinnou a rychlou metodu, která na sebe 

váže kovové ionty ze zředěných roztoků. Biosorpce je vhodným typem technologie               

pro čištění odpadní vody s výslednou nízkou koncentrací kovu. [6] 

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

že biomasa může změnit vlastnosti kontaminantu různými způsoby. Vazba kovu na biomasu 

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

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

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

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

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

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

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

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

na biomasu, protože je to světově rozšířený a levný biologický materiál. [7, 8] 

V současné době jsou široce používány různé tradiční technologie, jako chemické 

srážení, filtrace, iontové výměny a adsorpce na aktivním uhlí na pevném heterogenním 

povrchu. Tyto metody však vykazují jedno nebo více omezení, nejsou moc účinné, jsou 

nákladné, dochází ke generaci sekundárního znečištění a mají úzké rozmezí aplikace. 

V zájmu překonání těchto omezení se stále hledá efektivní metoda, která není ekonomicky 

náročná.  

V praxi se kontinuální metoda využívá především k rozsáhlému čištění odpadní vody, 

protože je výhodnější než batch metoda. Kontinuální metoda je jednoduchá na ovládání, 

dosahuje vysoké účinnosti a snadno se dá tento postup aplikovat i v laboratorním měřítku. 

Etapy procesu separace mohou být automatizovány a vysoký stupeň čištění lze dosáhnout 

v jediném stupni procesu. Adsorpce v kolonách je účinný sorpční/desorpční proces.         
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Velké množství odpadní vody může být čištěno definovaným druhem adsorbentu a jeho 

množstvím v loži. [6, 9] 

Dynamická adsorpce je jednou z nejrozšířenějších technik pro odstraňování 

znečišťujících látek z životního prostředí, jako jsou kovy a organické látky. Adsorpce             

se používá především v procesech čištění odpadní vody, jedná se o účinnou a jednoduchou 

metodu, která je ekonomicky i společensky přijatelná. Adsorbenty, které jsou obecně 

používány, mají porézní povrch, struktura pórů je kontrolovatelná, jsou termo-stabilní, mají 

zajímavé vlastnosti v kyselém/bazickém prostředí, jsou nízko-nákladové a adsorbenty 

mohou vznikat jako vedlejší produkty. Využití komerčních adsorbentů, jako je aktivní uhlí, 

je nákladné, což zvyšuje provozní náklady. Výzkumy se zaměřují na přírodní low-cost 

materiály jako je montmorillonit, zemědělský odpad, mořský odpad, vzhledem k jejich 

dostupnosti a negenerování kalu. [9, 10, 11] 

Autoři, kteří se zabývali biosorpcí; a jako sorbovaná látka byla použita měď: 

A.K. Christoforidis a kol. [12]; pro odstranění mědi byla použita metoda batch                 

a fixed-bed biosorpce a jako sorbent byl použit Cystoseria crinitophylla. Biomasa 

vykazovala vysokou adsorpční účinnost, a to 160 mg g-1 při koncentraci roztoku 600 ml l-1. 

Při konstantní hodnotě pH 4,5. Po nasbírání byl biosorbent mechanicky oddělen                        

od nečistot, promyt destilovanou vodou, sušen při pokojové teplotě a nakonec dosušen         

při teplotě 50 °C. Po vysušení byla biomasa rozemleta, proseta (částice menší než 1 mm)      

a byla uschována do exsikátoru. Jelikož se v biomase vyskytovaly ionty toxických kovů 

v důsledku expozice životního prostředí, byla biomasa ponořena do roztoku 0,1 M HNO3   

po dobu 15 min, poté byla promyta v destilované vodě a sušena po dobu 48 h při teplotě     

35 °C. Tímto procesem protonace biosorbentu byla zredukována jeho váha o 36,8-40,8 %. 

Biosorbent byl vyhodnocen jako velmi účinný, protože jeho sorpční kapacita byla zachována 

během následných 35 sorpčních-desorpčních cyklů. 

Mike A. Acheampong a kol. [13]; dynamická (fixed-bed) biosorpce mědi probíhala na 

kokosových ořeších. Sorpce probíhala při konstantních podmínkách: koncentrace mědi byla 

10 mg l-1 (vstupní roztok byl připraven z CuCl2), rychlost průtoku byla 10 ml min-1 a výška 

pevného lože byla 20 cm (kolona byla vyrobena z plexiskla s výškou 80 cm a průměrem     

10 cm). Biosorbent byl promyt v destilované vodě a sušen při 105 °C po dobu 24 h. 

Kokosový ořech byl rozbit a prosit na rozměr 0,5-1,4 mm. Podle FTIR analýzy se 
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předpovědělo, že se měď bude vázat na aminokyseliny, amidy, karboxyly, hydroxyly                  

a karbonyly přes mechanismus výměny iontů. Při odstraňování mědi hrály roli                                      

i elektrostatické síly. Studie ukázala, že fixed-bed biosorpce je 14,5× účinnější než batch 

metoda. Zvýšená adsorpční kapacita této metody se připisuje neustále rostoucímu 

koncentračnímu gradientu v rozhraní adsorpční zóny, která prochází kolonou, přičemž 

gradient koncentrace klesá při batch metodě. Bylo také dokázáno, že na odstranění mědi 

z vodného roztoku se podílely především hydroxylové a karboxylové charakteristické 

skupiny. 

 C. M. Hasfalina a kol [14]; Cu(II) byla odstraňována použitím biosorbentů stonků 

ibišku konopného (Hibiscus cannabinus). Stonky, které byly štěpkovačem nasekány, byly 

vysušeny při pokojové teplotě. Poté byl biosorbent promyt destilovanou vodou a byl sušen 

přes noc při 38 °C a uschován v exsikátoru do konečného použití. Vlákna ibišku byla poté 

proseta na požadovanou velikost 1 mm kvůli jednotné velikosti. Vstupní roztok byl 

připraven z Cu(NO3)2 · 3H2O a destilované vody na výslednou koncentraci 100 mg l-1. 

Prosetý sorbent byl umístěn v PVC koloně o výšce 70 cm a průměru 10 cm. Biosorbent byl 

stabilizován skelnou vatou, aby nedošlo ke vznosu sorbentu. Tato studie dokázala, že je 

ibišek dobrým potenciálním sorbentem pro Cu(II) z vodného prostředí, avšak je vhodný 

spíše pro sorbování roztoku, který obsahuje pouze jeden kov. 

Edson Antonio da Silva a kol. [15]; pro sorpci mědi byly použity hnědé chaluhy 

(Sargassum sp.), které byly promyty destilovanou vodou a sušeny v sušárně po dobu 24 h 

při 60 °C. Celkového vysušení biosorbentu bylo dosaženo dalším sušením po dobu 24 h       

při 105 °C. Suchá biomasa byla proseta na požadovanou velikost 0,625 mm. Pro přípravu 

roztoku Cu(II) byla použita modrá skalice Cu(SO4) · 5H2O. Ocelová náplňová kolona měla 

výšku 50 cm a průměr 2,8 cm; výška lůžka tohoto experimentu dosahovala 30,6 cm. Hodnota 

pH se udržovala na konstantní hodnotě 3,5 a teplota vstupního roztoku se udržovala                

na 30 °C pomocí termostatické lázně. Bylo vypočítáno, že učinnost fixed-bed metody 

s biosorbentem z hnědých chaluh je o 64,5 % účinnější než metoda batch se stejnými 

podmínkami a se stejným biosorbentem. 
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Autoři, kteří se zabývali biosorpcí; jako bisorbent byly použity šišky: 

N. Mahmoodi a kol. [16]; borovicové šišky byly promyty, aby se dosáhlo určité čistoty, 

poté byly vysušeny, rozdrceny a prosety přes síto o velikosti ok 3,36 mm. Šišky sorbovaly 

z vodného prostředí barviva (AB26, AG25 a AB7). Výsledky ukázaly, že borovicové šišky 

jsou účinným biosorbentem pro odstranění aniontových barviv při hodnotě pH 2,0. Vysoká 

adsorpční kapacita byla vykazována směrem k AB26, AG25 a AB7. 

H. Ucan a kol. [17]; jako biosorbent byly použity šišky z borovice lesní (Pinus sylvestris) 

k biosorpci Cr(VI). Experiment úspěšně prokázal, že šišky z borovice lesní jsou schopny 

odstranit Cr(VI) z vodného prostředí. Po dobu jednoho dne byly šišky sušeny při teplotě              

80 °C. Dále byl biosorbent rozemlet na velmi jemný prášek v třecí misce, a poté byl proset 

přes měděné síto. Biomasa vykazovala vysokou adsorpční kapacitu. Biosorpce byla rychlá – 

během dvou hodin bylo dosaženo 84 % z celkové adsorpce. Nejvyšší sorpční kapacity bylo 

dosaženo při hodnotě pH 1,0. 

M. Zamouche a kol. [18]; k odstranění barviva rhodaminu B (RhB) byly použity cedrové 

šišky. Biosorbent byl několikrát promyt v destilované vodě. Šišky byly sušeny po dobu třech 

dnů při teplotě 50 °C. Vysušené šišky byly nadrceny a prosety na požadovanou velikost          

(0,5-1,25 mm). Šišky byly následně promývány destilovanou vodou, dokud nebyla voda 

bezbarvá, poté byly šišky znovu sušeny po dobu třech dnů při 50 °C a uloženy v exsikátoru  

do doby experimentu. Cedrové šišky prokázaly, že jsou vhodným low-cost sorbentem              

při sorpci RhB z vodného roztoku.  

Y. Nuhoglu a E. Oguz [19]; k odstranění Cu(II) z vodného prostředí byly jako biosorbent 

použity šišky zeravy západní (Thuja Occidentalis). Šišky byly sušeny při teplotě 90 °C                

po dobu 48 h a nadrceny na velikost 125-250 µm. Při experimentu byly použity různé vstupní 

koncentrace adsorbátu. Experiment prokázal, že šišky jsou efektivní a levný biosorbent                

pro odstranění měďnatých kationtů z vodného prostředí; šišky odstranily více než 98 % 

rozpuštěného kovu z roztoku. 

G. Blazquéz a kol. [20]; šiška před experimentem nebyla nijak předběžně zpracována, 

pouze byla namleta v analytickém mlýnku na frakce menší než 1 mm. Šišky sloužily jako 

biosorbent pro sorpci Cu(II). Maximální kapacita biosorpce Cu(II) byla 6,81 mg g-1                                  

při reakčních podmínkách pH 5,0 a teplotě 25 °C. Výsledky studie prokázaly, že borovicové 

šišky mohou být použity jako biosorbent pro efektivní odstranění Cu(II) z vodného roztoku. 
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3 SORPCE  

Ve snaze odstranit Cu(II) z vodného prostředí byla provedena řada studií. Je neustálá 

snaha zvýšit účinnost dosavadních metod; např. chemické srážení, nanofiltrace, výměna 

iontů, koagulace – vločkování, flokulace, elektrochemické metody. Ačkoli chemické srážení 

je nejekonomičtější a běžně používaný způsob k odstranění toxických kovů, tento postup 

nevede k účinnému snížení koncentrace na takovou požadovanou úroveň, aby došlo 

k ochraně vodních ekosystémů; chemické srážení také zatěžuje prostředí vysokou produkcí 

kalu. Praktické využití membránových procesů je stále omezeno vysokými náklady                 

na provoz a údržbu. Pro lepší finanční efektivnost a jednoduchost byly zavedeny sorpční 

materiály jako zeolit, jíl, rašelina, piliny. Neprokázaly ale výrazné zlepšení z hlediska 

účinnosti odstranění toxických kovů. Alternativně se v oblasti čištění odpadní vody 

využívají biopolymery jako je alginát, chitosan/chitin, mořské řasy a mrtvé biomasy. Tyto 

adsorbenty jsou výhodné, protože nejsou toxické, jsou vysoce reaktivní a nejsou finančně 

nákladné. [3, 4] 

Adsorpční proces je považován za jednu z nejlepších metod pro odstraňování toxických 

kovů, která poskytuje vysoce kvalitní vyčištění odtokové vody. Tato metoda je využitelná           

i pro nízké koncentrace rozpuštěného kovu v odpadní vodě. Hlavní výhody této metody jsou 

jednoduchost provozu a žádná tvorba odpadního kalu a dále nízké náklady ve srovnání 

s jinými metodami separace. Biosorpce je i v dnešní době stále považována za moderní 

technologii, i když se její historie datuje k druhé polovině 20. století. [5, 21] 

Při čištění odpadní vody jsou známy dvě technologie, při nichž jsou využívány 

biologické materiály, a to biosorpce a bioakumulace. Tyto metody se používají především  

k odstranění kationtů a aniontů. U biosorpce se využívá především mrtvý biologický 

materiál a u bioakumulace se využívá živý biologický materiál. Jelikož u bioakumulace je 

využit živý biologický materiál, tak musí být zajištěn přísun živin pro organismus.                 

Při bioakumulaci se toxická látka ukládá přímo do těla a tkání živých organismů kdekoliv   

v buňkách. Tato toxická látka, která je většinou škodlivá pro daný organismus, se dostává 

do dalších částí buňky, např. do vakuol, které obsahují vysoké množství vody a lysozomů. 

Takto vstřebaná látky se dostává k různým metabolickým drahám organismu, a tím může 

být snížena toxicita látky. Bioakumulace může trvat několik hodin až dnů a její schopnost 
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odstranění je maximálně 10 %. Tímto způsobem se mohou živé organismy stát rezistentní 

vůči přítomnosti toxických kovů, které se akumulují v jejich tělech a neohrožují jejich 

životaschopnost. [22-25] 

Při biosorpci dochází jak k adsorpci, tak k absorpci, dále také může docházet                        

k chemickým a fyzikálním reakcím, anebo k jinému vázání adsorbátu, např. ke kapilární 

kondenzaci nebo k výměnné iontové adsorpci; biosorpce je komplexní proces. [26] 

Biosorpce může být definována jako odstranění kovových nebo metaloidních druhů 

sloučenin a pevných částic z roztoku pomocí biologického materiálu. [27] 

Biosorpce je metoda extrakce, ve které se používají materiály biologického původu jako 

stacionární fáze pro extrakci analytů z roztoku. Při biosorpci se využívá mrtvá biomasa, 

proto se nebere v potaz metabolismus. Mechanismus biosorpce není doteď zcela pochopen. 

Správný proces biosorpce závisí na tom, zda je použit živý nebo mrtvý biosorbent, na druhu 

biosorbentu a na typu chemického prvku, který bude adsorbován. Biosorbent může být 

využit jako iontoměnič biologického původu (má stejné vlastnosti jako chemické látky). 

Tato schopnost je dána strukturou buněčné stěny adsorbentu, která obsahuje chemické 

charakteristické skupiny jako je karboxylát, amin, amid, imidazol, fosfát, thioether, hydroxyl 

a další charakteristické skupiny zjištěné v biopolymerech buněčné stěny. Tyto chemické 

charakteristické skupiny reagují s kovovými ionty v roztoku. Biosorpce zahrnuje kombinaci 

několika mechanismů jako je elektrostatická přitažlivost, komplexace, iontová výměna, vznik 

kovalentních vazeb, vznik van der Waalsových sil, adsorpce a mikrosrážení. Selektivita 

biosorpce je nízká, protože většina biologického materiálu má afinitu na to, aby reagovala       

s velkým počtem kovových iontů. Nicméně chemická modifikace surového biologického 

materiálu může zvýšit jeho selektivitu pro určité ionty nebo druhy kovu. Většina biosorpcí 

probíhá na biologických adsorbentech, které byly předem fyzikálně a chemicky upraveny. 

[28-31] 

Fyzikálně-chemická sorpce i biosorpce jsou technologie, které se využívají                                 

k odstranění iontů toxických kovů z odpadní vody. Biosorpce je vhodnější pro životní 

prostředí, protože nespotřebovává tak velké množství chemikálií jako fyzikálně-chemická 

sorpce, a také proto, že biosorpce využívá sorbenty na bázi přírodních materiálů. Biosorpce 

je technologií budoucnosti, která by měla zcela nahradit fyzikálně-chemickou sorpci. [22] 
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Klíčovým faktorem pro efektivní adsorpci je volba vhodného adsorpčního materiálu, 

který by měl mít jako hlavní charakteristiky vysokou sorpční vlastnost a nízké pořizovací 

náklady; např. mořské řasy. Stanovením adsorpčních parametrů modelů se umožňuje 

optimalizace pracovních procesů u adsorpce a také jejího mechanismu. Ke správnému 

stanovení adsorpčních kapacit dané kolony – adsorbentu jsou důležitá data, která jsou závislá 

na povrchových vlastnostech adsorbentu a na výsledcích statické adsorpce, která byla 

prováděna kvůli zjištění optimálních reakčních podmínek. [5, 32, 33] 

Výhody a nevýhody biosorpce 

Výhodou biosorpce je, že se využívá pro rychlé zachycení a izolování kovu neživou 

biomasou, řádově v několika minutách až hodinách. Biosorpce má nízké provozní náklady 

vzhledem k použití levného biologického materiálu – biosorbentu, který je snadno 

dostupným materiálem. Jelikož se spotřebovává mrtvá biomasa, která není závislá                   

na metabolismu, odpadají náklady pro dodávání živin. Jelikož je biomasa mrtvá, tak 

nevznikají při metabolismu různé metabolity, které by mohla živá biomasa vyprodukovat. 

Biomasa, která je spotřebovávána jako biosorbent, se dá získat jako odpadní materiál 

z potravinářského a jiného průmyslu. Biosorbenty jsou selektivní a regenerovatelné, proto je 

proces biosorpce vysoce účinný, i když je množství znečišťující látky v nízkých 

koncentracích. Po každém použití biosorbentu se provádí desorpce, aby se zpět získala jeho 

účinnost. Desorpce je levná a rychlá metoda, při které je možné zpětně získat nasorbovaný 

kov. Tato metoda zpětného získání kovu se využívá především pro kovy s vyšší nominální 

hodnotou. Desorbovaná biomasa se může nechat spálit. [22, 34, 35, 36]  

Nevýhodou biosorpce je, že biomasa je mrtvá, a proto nemetabolizující buňky nemají 

potenciál na zlepšování svých sorpčních vlastností. Adsorpční skupiny vznikají, když buňka 

roste, proto ji není možnost biologicky kontrolovat, a proto je pravděpodobné, že nebude 

nikdy možné změnit charakteristiku biosorbentu. Změnit biologicky oxidační číslo kovu je 

také téměř nemožné. Další nevýhodou biosorpce je, že studie se aplikují na adsorpční 

kapacitu určitého typu adsorbentu k danému kovu, avšak studium v reálném prostředí je 

zcela za jiných podmínek (udržitelnost konstantní teploty, hodnota pH a jiné). Adsorbát 

v reálném prostředí obsahuje mnoho odlišných kovů a i dalších prvků a skupin, proto je 

biosorpce mnohem složitější. [37, 38] 
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3.1 Mechanismus biosorpce 

Dlouhou dobu nebyl mechanismus biosorpce popsán, avšak vědci se domnívali, že 

základem mechanismu biosorpce jsou fyzikální a chemické reakce a interakce, které 

probíhají komplexně na povrchu adsorbentu. Vědci se především shodli, že mechanismus 

biosorpce je založen na srážecích reakcích, fyzikální adsorpci a iontové výměně. 

Mechanismy při adsorpci kovu jsou založeny především na iontové výměně, komplexaci, 

fyzikální a chemické adsorpci, které probíhají na buněčných stěnách adsorbentu jejich 

vzájemnou kombinací. Jednotlivé mechanismy se kvantitativně a kvalitativně liší podle 

druhu použitého adsorbentu. Při adsorpci záleží na pórovitosti adsorbentu – čím více pórů, 

tím je adsorbent poréznější, a tím adsorpce lépe probíhá. U adsorpce nezáleží pouze                  

na výměně iontů, ale také na druhu iontu (kation vs aniont) a na jejich soutěživosti                      

na vazebných místech. Z tohoto důvodu je důležitou podmínkou správná hodnota pH                  

po celou dobu průběhu reakce. [22, 39, 40] 

Fyzikální adsorpce je druhem adsorpce, kdy jsou molekuly plynu nebo kapaliny 

vázány k povrchu pevné látky (adsorbentu) van der Waalsovými silami. Tyto fyzikální síly 

působí mezi všemi druhy částic. Proto není fyzikální adsorpce specifická a může probíhat 

na celém povrchu pevné látky. Jelikož fyzikální adsorpce je závislá na van der Waalsových 

silách, které působí mezi všemi částicemi, tak na adsorbentu může vznikat více 

adsorbovaných vrstev (vícevrstvá adsorpce). Pokud je adsorbent vysoce porézní, tak 

adsorbát může pod svou kritickou teplotou zcela zaplnit všechny póry adsorbentu. Fyzikální 

adsorpce je rychlý, téměř okamžitý proces. Adsorpční tepla u fyzikální adsorpce jsou 

relativně nízká a řádově se rovnají kondenzačním teplům – desítky kJ. Fyzikální adsorpce 

nemá vliv na strukturu nebo texturu adsorbentu – nemění jej. Molekuly mohou být snadno 

uvolněny – desorpce, což je opakem adsorpce. Fyzikální adsorpce rychle klesá se zvýšením 

teploty. [41, 42] 

Při chemické adsorpci vznikají mezi povrchem adsorbentu a molekulami z adsorbátu 

chemické vazby. Během chemisorpce se molekuly dělí na atomy, radikály nebo ionty, které 

tvoří chemickou vazbu s adsorbentem. Tato interakce zahrnuje sdílení elektronů s povrchem 

adsorbentu. Při tomto sdílení mohou vznikat nové povrchové sloučeniny. Jelikož chemické 

vazby mohou vznikat pouze mezi určitými molekulami, tak je chemická adsorpce velmi 
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specifická. K vytvoření chemické vazby je nutná aktivační energie, proto chemisorpce 

probíhá jen na určitých místech povrchu adsorbentu, a to na místech tzv. aktivních center. 

Chemická adsorpce vzniká na povrchu adsorbentu, a to pouze v jedné vrstvě molekul, které 

sdílejí elektrony. Chemisorpce je monovrstvá adsorpce. Pokud při adsorpci vznikne více 

vrstev – dvě a více, tak druhá vrstva a další vrstvy vznikají na základě fyzikálních sil           

(van der Waalsovy síly). Chemická adsorpce se nevylučuje s fyzikální adsorpcí, protože 

fyzikální adsorpce může probíhat na místech, která nejsou tzv. aktivní centra. Chemická 

desorpce je energeticky náročná (adsorpční tepla se řádově neliší od tepel reakčních – 

desítky až stovky kJ) – pokud je dodáno dostatečné množství energie může dojít k desorpci 

všech adsorbovaných molekul. Chemická adsorpce je v porovnání s fyzikální adsorpcí 

pomalá, a to především při nízkých teplotách. Chemisorpce probíhá rychleji, pokud 

se teplota zvýší, avšak může se zastavit, pokud je teplota příliš vysoká pro průběh 

chemických reakcí. [42, 43] 

Kvantitativní popis chemisorpce, která vychází z Langmuirova modelu: 

• k adsorpci nedochází rovnoměrně na celém povrchu pevné látky, ale pouze                  

na určitých energeticky zvýhodněných místech, která se označují jako tzv. aktivní 

centra, 

• všechna aktivní centra jsou stejná, 

• vytváří se jen jedna vrstva adsorbovaných molekul, 

• celková rychlost adsorpce je v duchu běžných kinetických představ považována         

za rovnou rozdílu rychlostí dvou dílčích dějů, vlastní adsorpce a zpětného procesu – 

desorpce. [44] 
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V tabulce (tabulka 1) je jednoduché srovnání mezi fyzikální a chemickou adsorpcí. Tyto 

informace vypovídají o tom, že každá z adsorpcí má zcela jiný průběh. 

Tabulka 1: Rozdíl mezi fyzikální a chemickou adsorpcí (převzato a upraveno). [45] 

Fyzikální adsorpce Chemické adsorpce 

Není příliš specifická Vysoce specifická 

Nedochází ke sdílení elektronů, i když 

dochází k polarizaci adsorbátu 

Sdílení elektronů – vznik vazby mezi 

adsorbátem a adsorbentem 

Rychlá, nemusí se aktivovat a je 

reversibilní 

Musí se aktivovat, může být pomalá a není 

reversibilní 

Nedochází k disociaci adsorbentu Může zahrnovat disociaci 

Jednovrstvá nebo vícevrstvá 
Jednovrstvá nebo vícevrstvá (fyzikální 

adsorpce) 

Probíhá za relativně nízkých teplot Probíhá v širokém rozpětí teplot 

Entalpie jsou v rozmezí ± 20 kJ mol-1 Entalpie jsou v rozmezí ± 200 kJ mol-1 

Pokud vzrůstá teplota, fyzikální adsorpce 

klesá 

S rostoucí teplotou chemická adsorpce 

vzrůstá a poté klesá 

Na obrázku (obrázek 1) je zobrazen rozdíl mezi fyzikální a chemickou adsorpcí                  

a vznik tvoření vazeb, které vznikají na povrchu adsorbentu.  

 

Obrázek 1: Fyzikální a chemická adsorpce (převzato a upraveno). [46] 

Při iontové výměně se z elektrolytu disociují ionty, které se různou měrou adsorbují          

na adsorbent. Iontová výměna je reverzibilní proces – tento proces je závislý a je ovlivňován 

hodnotou pH. Pokud se na adsorbent adsorbuje jeden druh iontu, tak povrch adsorbentu 

získává daný elektrický náboj (prostá iontová adsorpce). Současně s iontovou adsorpcí může 
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probíhat další děj, výměnná adsorpce a hydrolytická adsorpce, při této iontové výměně se 

náboj adsorbentu nemění. [47, 48, 49] 

Komplexace je proces, při kterém se vytváří koordinační vazby mezi ionty toxických 

kovů a charakteristickými skupinami v buněčných membránách; především karboxylové 

skupiny a aminoskupiny. Komplexace se definuje jako tvorba látky, která vznikne sloučením 

dvou nebo více odlišných látek. Jestliže je jednou z látek kov, tak se tato sloučenina nazývá 

kovový komplex – kov je ve středu tohoto komplexu a na tento kov jsou navázány ligandy. 

Protože ke vzniku chemické vazby je nutná aktivační energie, tak tyto vazby vznikají                     

na místech, která mají vyšší energii – aktivní centra. Povrch adsorbentu může adsorbovat 

pouze jednu chemickou vrstvu. Pokud vznikají a váží se další vrstvy, tak je to v důsledku 

fyzikálních sil. Při nízkých teplotách je průběh komplexace pomalý. [49, 51] 

Precipitace = srážení, může být závislá na metabolismu, nebo nezávislá                              

na metabolismu. Pokud se odstraňuje kov z roztoku s živým organismem, tak organismus 

v přítomnosti iontů kovů zahajuje aktivní obranný systém, kdy organismus začíná vylučovat 

sloučeniny, které podporují proces precipitace. Jestliže srážení probíhá s neživým 

organismem, tak precipitace není závislá na buněčném metabolismu a probíhá důsledkem 

chemických reakcí mezi kovem a buňkami na povrchu adsorbentu. [52] 

Desorpce je proces, kdy se uvolňují adsorbované molekuly z povrchu pevné látky 

(adsorbentu) nebo absorbované molekuly z objemu adsorbátu. Dochází k uvolnění jedné 

látky z druhé, a to buď z povrchu, nebo skrze povrch. Desorpce je tedy opakem sorpce. 

Desorpce může nastat, když se změní rovnovážný stav. Rovnovážný stav může být narušen 

zvýšením teploty adsorbentu, zmenšením koncentrace adsorbované látky v obklopujícím 

prostředí, snížením tlaku nebo proudem neutrálního plynu. Při desorpci se často vyskytují 

sorpční hystereze. Jejich příčinou v oblasti monomolekulárního pokrytí povrchu jsou 

chemické reakce molekul s povrchem, v oblasti vysokých tlaků kapilární kondenzace.  Tato 

metoda se používá při biosorpci s cílem regenerovat použitý adsorbent. [53, 54] 
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3.2 Adsorpce 

Adsorpce je nárůst koncentrace látek v oblasti mezifázového rozhraní, doprovázený 

poklesem mezifázové (povrchové) energie. [55]  

Adsorpce se využívá především k oddělení látek obsažených v malé koncentraci 

v kapalinách nebo plynech. Kapalina, ve které probíhá sorpce, se uvede do kontaktu se 

zrnitou pevnou fází, která je většinou velmi porézní, a na jejím povrchu se složky kapaliny 

v odlišné míře adsorbují; obvykle v závislosti na molární hmotnosti nebo na polaritě látky. 

Pevná fáze se nazývá adsorbent a adsorbovaná složka se nazývá adsorbát. [56] 

Adsorbent je pevná látka, na které dochází k adsorpci na jejím povrchu. Aby mohla být 

adsorpce měřitelná, je nutný dostatečně velký specifický povrch adsorbentu (plocha povrchu 

pevné látky, která je vztažená na jednotku hmotnosti, [m2 g-1]). Adsorbenty jsou často látky, 

které jsou porézní nebo mají práškový charakter. Adsorbenty mohou být přírodního původu 

nebo i umělého původu. [55] 

Adsorbát je látka, která se váže (adsorbuje) na fázovém rozhraní. Koncentrace 

adsorbátu během adsorpce klesá, a naopak na povrchu adsorbentu roste. [55] 

Výběr kovů pro biosorpci 

Volba příslušného kovu pro studium biosorpce je závislá na výskytu příslušného kovu  

v životním prostředí nebo na zájmu opětovného získání daného kovu. Rozdělení kovů            

do čtyř hlavních skupin pro využití biosorpce [69]:  

• toxické těžké kovy,  

• strategické kovy,  

• drahé kovy a  

• radionuklidy.  

V zájmu životního prostředí jsou nejnebezpečnější toxické těžké kovy a radionuklidy,   

a proto se využívá biosorpce k jejich odstranění z odpadní vody. [52] 
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Adsorpce z kapalné fáze na pevný adsorbent 

Při styku kapaliny s povrchem pevného adsorbentu vzniká vrstva molekul, tzv. 

lyosféra. Lyosféra se nepohybuje s kapalinou během vzájemného pohybu kapaliny                      

a adsorbentu, ale drží se na pevném povrchu. Molekuly, které jsou vázány v  této vrstvě, 

jsou stlačeny vlivem silového pole adsorbentu a mají sníženou pohyblivost, mohou být 

také jinak orientované. Rozhraní není ostré mezi pohyblivými molekulami okolní 

objemové fáze a lyosférou. [50, 55, 57] 

Na následujícím obrázku (obrázek 2) je znázorněna částice sorbentu s druhy pórů              

a lyosférou. 

 

Obrázek 2: Částice sorbentu (převzato a upraveno). [58, 59] 

Dynamická (fixed-bed) a statická (batch) adsorpce 

Rozdíl mezi dynamickou (fixed-bed) adsorpcí a statickou (batch) adsorpcí je především 

v kontaktu adsorbentu s adsorbátem. U dynamické adsorpce je adsorbent pevně umístěn 

v koloně, aby nedošlo k jeho vznosu, a adsorbát protéká kolonou. U statické adsorpce je 

sorbent ve vznosu, protože je míchán spolu s adsorbátem. U obou zmíněných adsorpcí jsou 

dva shodné faktory pro ideální průběh reakce, a to hodnota pH a teplota roztoku. [60] 

Statická adsorpce – adsorbent je míchán s adsorbátem (pevná fáze se smíchá 

s kapalnou fází). Adsorbent je většinou mechanicky upraven na požadovanou zrnitost a dále 

je adsorbent chemicky aktivován aktivačními činidly. Adsorbát se adsorbuje                               
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na adsorbent za předem daných podmínek jako je hodnota pH, teplota, koncentrace 

adsorbentu, koncentrace adsorbátu a atd. Adsorpce probíhá do doby, než nastane v systému 

adsorpční rovnováha. [61] 

Dynamická adsorpce – adsorbát se dostane do kontaktu s adsorbentem až když protéká 

kolonou, kde je adsorbent pevně umístěn (vrstva adsorbentu je znehybněna – fixed-bed). 

Adsorbent před adsorpcí je mechanicky upraven a chemicky aktivován. Pokud je                    

při kolonové adsorpci přívod adsorbátu shora, tak k zachycení rozpuštěné látky dochází       

ve svrchní vrstvě adsorbentu. Při průtoku adsorbátu kolonou dochází k čištění roztoku 

adsorbentem, kdy se adsorbát zachycuje na povrch adsorbentu, až do jeho nasycení                    

a z kolony vytéká čistý roztok bez obsahu kontaminantu [62]. Většina kontaminující látky, 

adsorbátu, se adsorbuje v blízkosti vstupu pevného lůžka adsorbentu a dalšími vrstvami 

adsorbentu protéká přečištěná kapalná fáze. Koncentrace rozpuštěné látky na konci kolony 

je skoro nulová. Adsorpce po nasycení vstupní zóny vstupuje hlouběji do pevného lůžka, až 

se dosáhne bodu zlomu (τ) (adsorbent je zcela nasycen), tato část se nazývá MTZ (mass 

transfer zone). Adsorbát neustále protéká kolonou, avšak jeho koncentrace se postupně 

zvyšuje, až dosáhne stejné úrovně koncentrace jako koncentrace vstupního roztoku. V tomto 

bodě je pevné lůžko plně nasyceno a již nedochází k adsorpci a kolonou jen protéká vstupní 

roztok – koncentrace adsorbované látky na odtoku kolony postupně roste, až je dosaženo její 

vstupní koncentrace – adsorpce se ukončí. Vyčerpatelnost kapacity adsorpčního lůžka 

nastává tehdy, kdy výstupní koncentrace kovu dosahuje nepřijatelné hodnoty. [55, 58, 59] 

Adsorpční zónou nazýváme část adsorbentu, kde dochází ke snižování koncentrace 

adsorbátu – dochází k adsorpci.  

Adsorpční vlna je rozhraní mezi spotřebovanou a nespotřebovanou částí adsorbentu, 

avšak toto rozhraní není přesné. 

Čelo zóny je ta část adsorbentu, kde spotřebovaný adsorbent přechází 

k nespotřebovanému adsorbentu. 

Přenos hmoty u fixed-bed adsorpce probíhá výměnou iontů mezi adsorbátem                           

a pevným ložem adsorbentu, koncentrace kapalné fáze a na pevné fázi se mění s časem, 

stejně jako vyčerpání pevného lůžka. [55, 59] 
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Čas τ (čas zlomu) je čas, kdy se stanovuje adsorpční kapacita adsorbentu pro daný 

adsorbát. Výstupní koncentrace rozpuštěné látky, která vytéká z kolony, obsahuje 1-5 % 

rozpuštěného kovu ze vstupní koncentrace.  

Čas t0 (čas nasycení) je čas, kdy je adsorbent plně nasycen a již není schopen dále 

adsorbovat adsorbovanou látku – vstupní koncentrace roztoku bude stejná jako výstupní 

koncentrace. Adsorbát by protékal kolonou a nedocházelo by k jeho přečištění (adsorpci). 

[55, 58, 59] 

Na obrázku (obrázek 3) je graficky znázorněna průniková křivka a zaplnění adsorbentu 

při průběhu dynamické adsorpce. 

 

Obrázek 3: Dynamická adsorpce (převzato a upraveno). [55] 

3.3 Faktory ovlivňující dynamickou adsorpci 

Při výzkumu nových biosorbentů a jejich reakcí s ionty kovu se hledá nejúčinnější 

model biosorpce – za co nejkratší reakční čas a nejnižší náklady dosáhnout co nejvyšší 

adsorpční kapacity biosorbentu. Při prvotních experimentech daného biosorbentu může být 

průběh adsorpce ovlivněn kladně i záporně. [52] 
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Základní faktory, které ovlivňují proces dynamické adsorpce: 

• hodnota pH, 

• teplota, 

• koncentrace adsorbentu, 

• vstupní koncentrace adsorbátu, 

• rychlost průtoku, 

• velikost částic, 

• výška lůžka. 

Hodnota pH je hlavním faktorem u procesu biosorpce. Je předpoklad, že u kovů 

hodnota pH ovlivňuje aktivitu charakteristických skupin u biosorbentu. Ideální hodnota pH 

pro odstranění kovových iontů z vodného roztoku se pohybuje v rozmezí hodnot 4,0-6,0. 

Toto rozpětí hodnoty pH je nejoptimálnější kvůli charakteristickým skupinám, které se 

nacházejí na buněčné stěně biosorbentu; např. karboxylová skupina je nabitá záporně,             

a tak váže ionty kladně nabitého kovu. Při vyšších hodnotách pH v roztoku se snižuje 

rozpustnost kovových komplexů, tím dochází ke zpomalení adsorpce i vzniku dalších 

komplikací zpomalujících reakci. Při snížené rozpustnosti kovů vznikají kovové hydroxidy 

příslušných kovů – tím se zpomaluje proces biosorpce. Při nižších hodnotách pH jsou místa, 

kde dochází k vázání kovu, částečně protonována – kladně nabité ionty kovu mají 

znemožněno se vázat. Pokud je hodnota pH snížena dostatečně, tak dochází k celkové 

protonaci adsorbentu – desorpci kovových iontů. Touto metodou se regeneruje adsorbent. 

Při vyšších hodnotách pH se lépe adsorbují anionty a při nižších hodnotách pH se lépe 

adsorbují kationty. Pro anionty je hodnota pH nejvhodnější v rozmezí 1,0-4,0. A pro kationty 

je nejvhodnější hodnota pH nad 4,0. Každá biosorpce kovu vyžaduje pro správný průběh 

reakce jinou hodnotu pH. Hodnota pH je důležitá i při desorpci kovu – regeneraci 

biosorbentu a také k opětovnému získání kovových kationtů (tato metoda se využívá 

především u ušlechtilých kovů). Biosorpce je reverzibilní proces, a proto proces adsorpce – 

desorpce je závislý na hodnotě pH. [21, 51, 52, 63] 

Teplota nepatří mezi hlavní faktory, které by ovlivňovaly proces biosorpce. Nejběžnější 

teploty pro biosorpce se pohybují mezi 20 až 35 °C. Pokud se teplota zvýší, zvýší se rychlost 

adsorpce, která je způsobena nárůstem povrchové aktivity adsorbentu. Jestliže se teplota 

zvýší příliš, může dojít k trvalému poškození biosorbentu – nevratná chemická přeměna 
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biosorbentu (biosorbent je přírodní látka, a proto může dojít k jeho uvaření až spálení). 

Každý biosorbent má svou ideální reakční teplotu, při které jeho sorpční schopnost bude 

nejúčinnější. Experimenty biosorpce, které jsou založeny na změnách teplot, lze snadno 

opakovat v experimentálních laboratořích. [52, 64, 65] 

Koncentrace adsorbentu patří mezi důležité faktory, které ovlivňují průběh adsorpce. 

Záleží na množství adsorbentu, protože čím více je použito adsorpčního materiálu, tím více 

se zvýší reakční povrch a tím také dojde ke zvýšení počtu aktivních míst, na která se může 

adsorbát adsorbovat. Ideální množství adsorbentu pro danou adsorpci se zjišťuje 

experimentálně. [22] 

• U dynamické adsorpce se využívá určité zrnitosti adsorbentu. Při drcení vzniká 

více částic adsorbentu, a tím také vzniká více aktivních míst pro zachycení 

kovových iontů z adsorbátu. Adsorpce probíhá rychleji na základě vyššího počtu 

aktivních míst – větší plocha adsorbentu. [22] 

Vstupní koncentrace adsorbátu je jedním z hlavních faktorů dynamické adsorpce. 

Čím vyšší je koncentrace rozpuštěné látky v roztoku, tím dochází k lepší a rychlejší adsorpci 

kovového iontu na adsorbent. Předem by měl být znám maximální potenciál adsorpční 

kapacity dané kolony – doba, kdy dojde k nasycení adsorbentu. Maximální adsorpční 

kapacita sorbentu a dané kolony se zjišťuje experimentálně s odlišnými vstupními 

koncentracemi. Při vyšší koncentraci vstupního roztoku má průlomová křivka strmější sklon 

v čase zlomu τ. To je zapříčiněno zvýšením hnací síly a ta má za následek snížení adsorpční 

zóny. [22, 66] 

Velikost částic je důležitým faktorem dynamické adsorpce. Adsorbent je mechanicky 

upraven, aby se dosáhlo jeho určité zrnitosti na požadovanou velikost (jednotky cm, mm až 

µm). Adsorbent se drtí na menší částice, aby došlo ke zvětšení měrného povrchu adsorbentu. 

Při větším měrném povrchu adsorbentu dochází k zachycení většího počtu kovových iontů 

na aktivních místech. Čím více aktivních míst na povrchu adsorbentu, tím je větší šance 

vzniku vazeb mezi adsorbátem a adsorbentem. Při dynamické adsorpci se využívá adsorbent 

s velikostí zrn v jednotkách mm. Pro dosažení stejnorodé zrnitosti adsorbentu se využívá 

sítová analýza, která je využitelná pouze pro částice větší než 0,05 mm. Sítování adsorbentu 
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probíhá prosítováním přes soustavu sít s různou velikostí ok, kdy je dále adsorbent dělen     

na podsítnou a nadsítnou frakci. [67] 

Výška lůžka je důležitým faktorem dynamické adsorpce – rozhoduje o tom, kolik 

adsorbátu (objem roztoku) proteče adsorpční kolonou. Výška lůžka je závislá                              

na parametrech adsorpční kolony, a to na její výšce a průměru. Výška kolony nám udává, 

jakou maximální hodnotu může dosahovat výška lůžka v dané adsorpční koloně. Lůžko 

v koloně je stabilizováno, aby nedošlo k jeho pohybu (fixed-bed), tím se dosáhne maximální 

výkonnosti adsorpční kolony, protože nedochází ke vznosu adsorbentu. Čím je vyšší výška 

lůžka nebo dojde-li k navýšení hmotnosti adsorbentu uvnitř adsorpční kolony, tím dochází 

k vyššímu odstranění kovových iontů z adsorbátu. Adsorbát protéká lůžkem a rozpuštěné 

kovové ionty se zachytávají na adsorbentu, což má za následek odstranění kovových iontů  

z adsorbátu. Každá výška adsorbentu v koloně odpovídá určité hmotnosti adsorbentu.          

Pro provoz adsorpční kolony jsou ideální vyšší výšky kolon, protože dochází k delšímu 

kontaktu mezi adsorbátem a adsorbentem, tím že adsorbát v koloně, od vstupu do výstupu 

kolony, urazí delší dráhu. Množství adsorbentu pro ideální průběh adsorpce se zjišťuje 

experimentálně. Ideální průběh adsorpce je založen na rychlosti průtoku roztoku s kovovými 

ionty a provozním čase pro danou adsorpci. V adsorpční koloně dochází k poklesu tlaku, 

který je ovlivněn především výškou lůžka, rychlostí proudění adsorbátu a dále pak velikostí 

částic adsorbentu, teplotou a koncentrací adsorbentu. Výška lůžka se udává v cm. [68-70] 

Rychlost průtoku je důležitým faktorem u dynamické adsorpce a musí být po celou 

dobu jejího provozu konstantní. Rychlost průtoku ovlivňuje dobu kontaktu mezi adsorbátem 

a adsorbentem, a proto nesmí být rychlost příliš vysoká, aby měla kapalná fáze dostatečný 

čas k adsorpci. Pokud se zvýší rychlost průtoku, tak dochází ke kratší době kontaktu           

mezi adsorbentem a adsorbátem a nemusí dojít k adsorpci. Proto se dává přednost 

pomalejším průtokům – delší časový kontakt adsorbentu s adsorbátem [72, 73]. Jestliže se 

špatně zvolí průtoková rychlost, dojde k neefektivní adsorpci a maximální adsorpční 

kapacita adsorbentu nebude plně využita. Průtoková rychlost se udává v ml m-1. [69, 71] 

3.4 Kinetika adsorpce 

Kinetika adsorpce popisuje rychlost adsorpce adsorbátu při kontaktu s adsorbentem 

Jedná se o adsorpci kapalina – pevná látka. [74] 
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Kinetická studie popisuje účinnost adsorpce za předem daných podmínek. Kinetika 

adsorpce může hodnotit parametry jako počáteční koncentraci adsorbátu, průtokovou 

rychlost, výšku lůžka, dále pak faktory ovlivňující adsorpci jako jsou hodnota pH, teplota 

anebo iontová síla. Obecně platí, že dochází ke zvýšení adsorpce zvýšením koncentrace 

adsorbátu – adsorpce probíhá rychleji, protože adsorbent se rychleji nasytí. Jeden 

z nejdůležitějších faktorů správného provedení adsorpce je konstantní hodnota pH po celou 

dobu procesu, aby mohla být správně vyhodnocena účinnost adsorpce. [22] 

Popsání kinetické studie adsorpce je důležité pro experimentální chování adsorbentu 

v různých experimentálních podmínkách adsorbát – adsorbent. [75] 

Kinetika adsorpce na porézních adsorbentech závisí na: 

• transportu adsorbátu k vnějšímu povrchu adsorbentu (vnější difuze), 

• difuzi adsorbátu v pórech adsorbentu (vnitřní difuze), 

• vlastní adsorpci adsorbátu na vnitřním povrchu adsorbentu. [44, 62] 

Nejpomalejším řídícím dějem u adsorpce může být jak difuze, tak vlastní adsorpce.           

U fyzikální adsorpce na porézních adsorbentech je řídícím dějem difuze póry adsorbentu – 

jedná se tedy o nejpomalejší děj. U chemické adsorpce je nejpomalejším dějem aktivovaná 

adsorpce. [44] 

U kontaktní (batch) adsorpce se rychlost adsorpce zpomaluje difuzí v pórech 

adsorbentu. Tento děj nastává především při adsorpci, při které je adsorbován velmi zředěný 

roztok a při iontově výměnné adsorpci. [67] 

U kontinuální (kolonové) adsorpce se adsorbát přečišťuje protékáním přes nehybnou 

vrstvu adsorbentu. Rychlost adsorpce nejčastěji zpomaluje difuze k povrchu adsorbentu. [67] 

Kvalita adsorbentu – vzhledem k vyšší afinitě adsorbentu k adsorbátu vzniká na povrchu 

adsorbentu film z navázaných molekul z adsorbátu. Tento film vzniká různými mechanismy. 

Kvalita adsorbentu se dá vyjádřit jako schopnost adsorbentu vytvořit vazbu s adsorbátem                   

a udržet jej v imobilizované formě. V tomto případě se obvykle stanovuje adsorpce kovových 

iontů adsorbentem jako množství adsorbátu vázaného na jednotku pevné fáze. [76] 

Výpočet adsorpce kovových iontů vztažených na suchý adsorbent se vypočítá pomocí 

materiálové bilance adsorpčního systému. Množství kovu, které se navázalo na adsorbent, 
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se vypočítá na základě hmotnosti kovu, který zbyl v adsorbátu. Výpočet se provádí                        

na základě koncentrací, vstupního objemu a hmotnosti adsorbentu (rovnice 1) [76]: 

𝑞𝑡 =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑡) · 𝑉

𝑚
          (1), 

kde: 

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

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

V objem roztoku [l], 

m hmotnost adsorbentu [g], 

qt kapacita adsorbentu [mg g-1]. [76] 

3.5 Matematické modely v dynamické adsorpci 

V této části diplomové práce jsou uvedeny a popsány matematické modely, které byly 

využity pro výpočet dynamické adsorpce. Všechna získaná data jsou zmíněna 

v experimentální části práce, v kapitole 7 Výsledky a kapitole 8 Diskuze. Použité matematické 

modely popisují vzájemné souvislosti s výškou lůžka a rychlostí průtoku. Thomasův model, 

Yoon-Nelsonův model a BDST model se používají především k predikování chování 

adsorpčních kolon s pevným ložem, kdy dochází ke změně kinetiky a přenosu hmoty,                       

a to vzhledem k bodu zlomu, adsorpční kapacity adsorbentu a kinetických parametrů. 

3.5.1 Thomasův model 

Thomasův model je jeden z nejobecnějších a široce užívaných kinetických modelů            

pro výpočet výkonnosti sloupce a pro odhad průnikových křivek u dynamické adsorpce. 

Vztah (rovnice 2) popisuje spojitost mezi vstupní a výstupní koncentrací a časem.  

𝐶

𝐶0
=

1

1 + exp (
𝑘Th · 𝑄0 · 𝑀

𝐹 −  𝑘Th · 𝐶0 · 𝑡)
         (2), 
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Úpravou tohoto vztahu se získá lineární Thomasův model (rovnice 3): 

ln (
𝐶0

𝐶
− 1) =

𝑘Th · 𝑞0 · 𝑀

𝐹
− 𝑘Th · 𝐶0 · 𝑡          (3), 

kde: 

kTh Thomasova modelová konstanta [l mg min-1], 

q0 maximální koncentrace rozpuštěné látky [mg g-1], 

M hmotnost sorbentu [g], 

F průtoková rychlost [ml min-1], 

C0 vstupní koncentrace [mg l-1], 

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

t čas odebrání vzorku [min]. [77] 

Zlomový čas a tvar průnikové křivky jsou důležité pro správný popis kolony a jejího 

provozu. Úspěšné provedení a provoz průmyslové adsorpční kolony jsou založeny                   

na předvídavosti koncentrace v čase a průnikové křivky. Původ Thomasova modelu se 

předpokládá z Langmuirova modelu (adsorpční – desorpční model) – vnější a vnitřní difuze 

není limitujícím faktorem adsorpce. Předpoklad Thomasova modelu vycházejícího 

z Langmuirova modelu popisuje, že hnací síla sorpce je řízena druhým řádem reverzibilní 

reakční kinetiky. Thomasův model se využívá pro aplikaci předpovídání průnikových křivek 

za odlišných provozních podmínek (rychlost průtoku a hodnota pH), tak jako                       

Yoon-Nelsonův model. [78] 
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Na následujícím obrázku (obrázek 4) je uveden příklad lineárního Thomasova modelu.  

 

Obrázek 4: Příklad lineárního zobrazení Thomasova modelu (převzato a upraveno). [79] 

3.5.2 Yoon-Nelsonův model 

Yoon-Nelsonův model vychází z teoretických a empirických rovnic, které byly 

navrženy pro popis adsorpčních průlomových křivek – tyto rovnice se teoreticky používaly 

k popisu difuze adsorbátu na adsorbent. Yoon-Nelsonův model je jednoduchý matematický 

model (rovnice 4), který popisuje adsorpci a průlom adsorpce, a nevyžaduje k tomu 

podrobné údaje týkající se typu adsorbentu, charakteristiky adsorbátu a fyzikálních 

vlastností adsorpčního lůžka.  

𝐶

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

Její úpravou se získá lineární forma (rovnice 5): 

ln (
𝐶

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

kde: 

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

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

t čas odebrání vzorku [min], 

C0 vstupní koncentrace [mg l-1], 

C konečná koncentrace [mg l-1]. [79] 
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Předpoklad modelu je založen na klesající rychlosti adsorpce pro každou molekulu, která 

je obsažena v adsorbátu a je přímo úměrná pravděpodobnosti adsorpce adsorbátu                       

na průlomu adsorbentu. [78] 

Na obrázku je příklad lineárního znázornění Yoon-Nelsonova modelu (obrázek 5).  

 

Obrázek 5: Lineární zobrazení Yoon-Nelsonova modelu (převzato a upraveno). [79] 

3.5.3 BDST (Bed-Deph Service Time) model 

BDST model je jedním z nejvíce využívaných modelů, který popisuje adsorpci toxických 

kovů na pevném lůžku (dynamická adsorpce). Tento model se využívá k vyhodnocení 

výkonnosti a kapacity adsorbentu k výšce sloupce v závislosti na čase. BDST model (rovnice 

6) predikuje adsorpční kapacitu sloupce N0 a kinetické rychlostní konstanty K.  

BDST rovnice (rovnice 6) je vyjádřena jako: 

ln (
𝐶0

𝐶𝑏
− 1) = ln (exp (

𝐾 · 𝑍 · 𝑁0

𝑣
) − 1) − 𝐾 · 𝐶0 · 𝑡          (6), 
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Její úpravou se získá lineární vztah mezi výškou lůžka a časem (rovnice 7): 

𝑡 =
𝑁0𝑍

𝑣 · 𝐶0
−

1

𝐾 · 𝐶0
ln (

𝐶0

𝐶𝑏
− 1)         (7), 

kde: 

C0 vstupní koncentrace [µg l-1], 

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

K rychlostní konstanta adsorpce [l µg h-1], 

N0 adsorpční kapacita [mg l-1], 

Z výška lůžka v koloně [cm], 

v rychlost lineárního proudění [cm h-1], 

t doba provozu sloupce [h]. [80, 81] 

Nejdůležitější parametry, které jsou sledovány, jsou výška lůžka a koncentrace adsorbátu. 

Předpokládá se, že míra adsorpce je založena a řídí se povrchovými reakcemi mezi 

adsorbátem a nevyužité adsorpční kapacity adsorbentu. Míra adsorpce je úměrná koncentraci 

adsorbentu a zbytkové kapacitě adsorbentu. Model nebere v úvahu odpor při přestupu hmoty 

a vnější odolnosti filmu, když je adsorbát adsorbován přímo na povrch adsorbentu [100]. 

BDST model zobrazuje lineární vztah mezi výškou lůžka a dobou zlomu – doba provozu 

lůžka. [80, 83, 84] 

Na obrázku je příklad lineárního znázornění mezi výškou lůžka a dobou provozu 

sloupce BDST modelu (obrázek 6).  

 

Obrázek 6: Lineární zobrazení BDST modelu, průniková křivka (převzato a upraveno). [80] 
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3.5.4 Modely kolonových dat 

Maximální kapacita qtotal [mg g-1] (rovnice 8) se vypočítá ze vztahu: 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄 · 𝐴

1000
=

𝑄

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=0

          (8), 

kde: 

ttotal celková doba průtoku [min], 

Q objemová rychlost průtoku [ml min-1], 

A plocha pod průnikovou křivkou. [66] 

Celkové množství adsorbentu, který je odstraňován během dynamické adsorpce z kolony 

s pevným ložem, se zpravidla značí jako Ct/C0; Ct je výstupní koncentrace kovu v čase, C0 je 

vstupní koncentrace kovů v mg l-1. Pomocí celkového množství adsorbovaného kovu, který 

má být odstraněn (Ct/C0) v závislosti na čase t, se získá průniková křivka. Maximální kapacita 

kolony je dána vstupní koncentrací a rychlostí průtoku, to se rovná ploše pod křivkou                     

z koncentrace adsorbovaného kovu Cad (Cad = C0 - C) [mg l-1]) v závislosti na čase (t [min]). [66] 

Rovnováha adsorbování kovu qeq [mg g-1] (rovnice 9) se vypočítá jako: 

𝑞𝑒𝑞(𝑒𝑥𝑝) =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
          (9), 

kde: 

qtotal maximální kapacita kolony, 

m celková hmotnost vysušeného sorbentu v koloně [g]. [66] 

Celkové množství kovu Wtotal [mg] (rovnice 10), které proteklo kolonou, se vypočítá z: 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶0 · 𝑄 · 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
          (10), 

kde: 

C0 vstupní koncentrace [mg l-1], 

Q objemová rychlost průtoku [ml min-1], 

ttotal celková doba průtoku [min]. [85] 
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Maximální adsorpční výnos kolony Y [%] (rovnice 11) se vypočítá ze vztahu: 

𝑌 = (
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) · 100          (11), 

kde: 

qtotal maximální kapacita kolony, 

Wtotal celkové množství kovu, který byl poslán do kolony [mg]. [66] 

Kritická výška lůžka X0 [cm] se vypočítá z následující rovnice (rovnice 12). Kritické výšky 

lůžka se dosáhne v čase nula (t = 0) a jedná se o výšku, kdy je koncentrace ve zlomovém 

čase (τ) definována jako limitní koncentrace rozpuštěného kovu v odpadní vodě. 

Koncentrace v bodě zlomu se porovnává se vstupní koncentrací. 

𝑋0 =
𝑉

𝐾 · 𝑁0
ln (

𝐶0

𝐶𝑏
− 1)         (12), 

kde: 

C0 vstupní koncentrace [µg l-1], 

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

K rychlostní konstanta adsorpce [l µg h-1], 

N0 adsorpční kapacita [mg l-1], 

V objem [l]. [86] 

Výška přestupní zóny Z0 [cm] (rovnice 13) se vypočítá ze vztahu: 

𝑍0 = 𝑍 (1 −
τ

𝑡0
)         (13), 

Z výška lůžka v koloně [cm], 

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

t0 čas vyčerpání, ve kterém koncentrace dosáhla hodnoty 95 % vstupní koncentrace. [85] 
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Efektivní výtokový objem Veff [l] (rovnice 14) se vypočítá jako: 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑄 · 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙           (14) 

ttotal celková doba průtoku [min],                              

Q objemová rychlost průtoku [ml min-1]. [85]  
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4 BIOSORBENT 

Biosorbent je materiál, který je biologického původu (plísně, bakterie, odpady 

z rostlinného a živočišného průmyslu). Rozlišují se dva typy biosorbentů – nízkonákladové 

a vysokonákladové. Nízkonákladové biosorbenty se dají snadno získat z přírody; např. 

rýžové slupky, vaječné skořápky, šišky, rašelina aj. Vysokonákladové biosorbenty se 

většinou musí speciálně vypěstovat. Pro odstranění kovů nebo organických látek bylo 

zkoumáno velké množství biologického materiálu (biosorbentu). Testování biosorbentu lze 

rozdělit do následujících kategorií: bakterie, houby, kvasinky, řasy, průmyslové odpady, 

zemědělské odpady a další materiály, jako jsou vedlejší produkty z biomasy                               

při fermentačních procesech, mycelia, přírodní materiály bohaté na celulosu a jiné. 

U testovaných biomateriálů byla popsána schopnost vázat kov/kovy do různé míry.                  

U některých potenciálních biosorbentů se popisují vlastnosti, jako jsou: částečné tvoření 

vazeb s kovem, tvoření vazeb bez přednostního práva na typ kovu, tvoření vazeb                      

pro specifický typ určitého kovu. [6, 23] 

Při výběru ideálního biosorbentu by se měla vzít v úvahu jeho maximální sorpční 

kapacita a také jeho snadná regenerovatelnost. Maximální sorpční kapacita biosorbentu se 

zjišťuje experimentálně. Jestliže je biosorbent využíván průmyslově, tak musel 

v experimentálních podmínkách vykázat vysokou sorpční kapacitu. [22, 23] 

Biosorbent, který byl upotřeben (vyčerpání sorpční kapacity) během procesu biosorpce, 

se dá regenerovat a znovu použít. Pro desorpci je vhodné vybrat ideální desorpční činidlo, 

aby nedocházelo k plýtvání činidla, které je nezbytné pro správný průběh desorpce.                

Při použití většího množství činidla, než je nutné, může dojít ke znehodnocení sorpčních 

vlastností daného biosorbentu, a tím se může snížit jeho životaschopnost v sorpčních 

cyklech. [22, 34] 

Sorpční kapacita biosorbentu závisí na pórovitosti a chemické reaktivitě 

charakteristických skupin, které jsou na jeho povrchu. Přímé informace o přítomnosti 

povrchových charakteristických skupin mohou být získány z infračervených studií.               

To znamená, že znalost povrchových charakteristických skupin může poskytnout informace       

o schopnosti adsorpce daného biosorbentu. Jelikož buněčná stěna nemá na všech místech 
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stejné chemické složení a není rovnoměrně silná – není identická, dochází k tomu, že 

adsorbované množství adsorbentu není na všech místech stejné. [87] 

Analýza SEM 

Analýza SEM je primární nástroj pro charakterizaci povrchu sorpčního materiálu a jeho 

základních fyzikálních vlastností. Tato metoda je užitečná pro určení tvaru částic, pórovitosti 

a členitosti povrchu biosorbentu. [87] 

4.1 Adsorbent – směs šišek 

V diplomové práci byla použita jako adsorbent směs šišek (lat. Strobilus). Šišky jsou 

reprodukčním orgánem nahosemenných rostlin. V našich přírodních podmínkách se 

vyskytují především u jehličnatých rostlin.  

Šišky se získávají jako odpad z dřevařského průmyslu. Jedná se tedy o potenciální 

biosorbent na bázi celulosového materiálu. Šišky jsou velmi levné, obnovitelné zdroje a mají 

vysokou dostupnost. Nové využití šišek jako biosorbentu je atraktivní alternativa jak 

z ekologického, tak z ekonomického aspektu. [87, 88] 

Buněčná stěna u šišky 

Chemické složení buněčné stěny a její povrchová struktura ovlivňují schopnost 

adsorbentu vázat adsorbát na svůj povrch. Afinita buněčné stěny k adsorbátu je ovlivněna 

tím, jaké charakteristické skupiny adsorbent obsahuje (např. karboxylové, hydroxylové, 

amidové), a proto se na tyto skupiny dobře vážou kladně nabité ionty. Dále se buněčná stěna 

skládá z makromolekul, jako jsou polysacharidy, proteiny a lipidy. Šiška se skládá 

z epidermálních buněk a sklerenchymu, které obsahují celulosu (polysacharid -1,4-glucan, 

tvořen až 14 000 glukosovými jednotkami, které jsou spojeny glykosidickými vazbami), 

hemicelulosu (heterogenní polysacharid, u kterého se chemické složení mění systematicky; 

např. dvouděložné rostliny obsahují xyloglukany), lignin (makromolekulární polyfenolická 

směs, prekurzory ligninu jsou p-kumarylalkohol, koniferylalkohol a sinapylalkohol [89]), 

přírodní pryskyřice (směs organických látek, především terpenů [90]), pektiny (heterogenní 

lineární polymery nejčastěji kyseliny galakturonové, které vytvářejí vápenato-hořečnaté soli 

(polygalakturonany a rhamnogalakturonany)) a taniny (= třísloviny, polyfenolitická 

biomolekula, která obsahuje hydroxylové a karboxylové skupiny [91]). Tyto látky 
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v buněčné stěně obsahují polární charakteristické skupiny, jako jsou alkoholy, aldehydy, 

ketony, karboxylové kyseliny, fenoly a další skupiny. Tyto skupiny tvoří tzv. aktivní místa           

při biosorpci.  Další vrstvy buněčné stěny obsahují lignin, suberin, vosky, kutin a další 

anorganické látky. V šišce se vyskytuje zhruba 100 druhů rozdílných proteinů. [6, 92] 

Struktura buněčné stěny: 

Struktura buněčné stěny je rozvrstvená (submikroskopické souvrství), a to v důsledku 

jiného chemického složení každé vrstvy. 

Střední lamela je tvořena především ligninem a pektinovými látkami (vápenaté                     

a hořečnaté pektiny). Obsah ligninu ve střední lamele dosahuje v průměru 70 %.   Primární 

stěna je pružná a chemickým složením se podobá střední lamele, obsahuje celulosu okolo  

15 %, hemicelulosu a pektiny. V této vrstvě se nevyskytuje tolik krystalických oblastí. 

Sekundární stěna je pevná a může být tvořena až třemi vrstvami, které jsou rozdílné jak 

strukturně, tak zčásti i chemicky. Sekundární stěna je tvořena celulosou až 43 %, 

hemicelulosou, dále pektiny a někdy i ligninem. [93, 94] 

Analýza SEM šišky 

Na obrázku (obrázek 7) lze vidět poréznost materiálu, hrubou a nepravidelnou 

povrchovou morfologii sorpčního materiálu. Šiška má velké množství dutin a pórů – větší 

šance pro zachycení kontaminantu. [87] 

 

Obrázek 7: Analýza SEM šišky. [12] 
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V následující tabulce (tabulka 2) jsou popsány a zobrazeny charakteristické skupiny, 

které se nacházejí v buněčné stěně biosorbentu, a které jsou schopny vytvořit vazbu 

s kationty kovu. Nejznámější charakteristické skupiny, které se účastní procesu biosorpce, 

jsou karboxylové, amidové, sulfátové, fosfátové a fosfodiesterové. Charakteristické 

skupiny, které jsou zmíněny v tabulce, se nemusí vždy účastnit biosorpce; např. 

karboxylová a fosfátová skupina jsou záporně nabité, a proto snadno tvoří vazby s kationty 

kovu. Během biosorpce může docházet ke stérickému pnutí mezi atomy, které se k sobě 

přiblíží příliš blízko, a tak dochází k odpudivým interakcím mezi atomy a také k různým 

konformacím. [64, 95, 96, 97] 
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Tabulka 2: Hlavní charakteristické skupiny reagující v průběhu biosorpce (převzato a upraveno). [98] 
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5 MĚĎ 

Měď je pro lidský organismus esenciální stopový prvek – je nepostradatelnou součástí 

mnoha enzymových systémů. Je důležitým chemickým prvkem pro správný vývin růstu                

a vývoje kostí, pojivových tkání, mozku, srdce a dalších orgánů. Dále pak při tvorbě 

hemoglobinu a při vstřebávání železa. Doporučená denní dávka je 1-2 mg. Měď tělo vstřebává 

zažívacím ústrojím; rozpustné sloučeniny mědi. Měď se z těla vylučuje pomalu 

prostřednictvím žluči. [99, 100]. 

Měď v přírodě 

Měď se v přírodě nachází nejčastěji ve formě sulfidů: chalkopyritu (CuFeS2), 

chalkozínu (Cu2S), kovelínu (CuS) a bornitu (Cu3FeS3). Dále je obsažena v hydroxid-

uhličitanech mědi: malachit Cu2(OH)2CO3 a azurit Cu3(OH)2(CO3)2 a z oxidů tenorit (CuO), 

kuprit (Cu2O). [101] 

Měď ve vodě 

Měď se vyskytuje ve vodách vzhledem k její snadné komplexaci v rozmanitých 

formách. Rozpuštěné formy jsou především hydroxokomplexy [CuOH]+, [Cu(OH)2(aq)]0, 

[Cu(OH)3]
−, [Cu(OH)4]

2−, uhličitanové komplexy [CuCO3(aq)]0, [Cu(CO3)2]
2−, 

[Cu(CO3)OH]− a [Cu(CO3)(OH)2]
2− a dále pak jednoduchý iont Cu2+, který má zpravidla 

modrou nebo zelenou barvu. V organicky neznečištěné hydrogenuhličitanové vodě může být 

v neutrální oblasti karbonatokomplex [CuCO3(aq)]0 dominující rozpuštěnou komponentou. 

Aminokomplexy obsahující měď jsou značné stabilní ([Cu(NH3)]
2+ až [Cu(NH3)5]

2+), stejně 

tak i kyanokomplexy [Cu(CN)2]
− a [Cu(CN)4]

3−. Aminokomplexy a kyanokomplexy se 

nacházejí především v odpadní vodě z galvanizoven. Málo stabilní komplexy obsahující 

měď jsou chlorokomplexy: [CuCl]0, [CuCl]+, [CuCl2]
− a jiné. Dále málo stabilní komplex je 

sulfatokomplex [CuSO4(aq)]0. [99, 100] Měď tvoří fosfátokomplexy [CuH2PO4]
+                             

a [CuHPO4]
0, které jsou rovněž stabilní. Měď dále tvoří stabilní komplexy s organickými 

látkami, jako jsou huminové látky, aminokyseliny, peptidy a jiné. Tyto organické látky jsou 

v komplexu organickými ligandy. 
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Jestliže voda obsahuje fosforečnany, sírany a sulfan, tak měď může reagovat s těmito 

sloučeninami za vzniku pevné fáze. Sloučeniny: 

• fosforečnanu: Cu3(PO4)2 (s), Cu2(PO4)OH (s) a Cu3(PO4)(OH)3 (s), 

• síranu: Cu3(OH)4SO4 (s) nebo Cu4(OH)6SO4 (s), 

• sulfanu: CuS (s) nebo Cu2S (s). [101, 102] 

Vliv hodnoty pH při biosorpci Cu(II) 

Maximální hodnota pH pro adsorpci Cu(II) je 5,0, při vyšších hodnotách pH dochází           

ke snížení účinnosti sorpce. V hodnotě pH 6,0 a vyšší se měď začne srážet za vzniku 

hydroxidových komplexů (Cu(OH)+, Cu(OH)2, Cu2(OH)2
2+, Cu(OH)3

−). Tyto hodnoty 

naznačují, že adsorpce Cu(II) probíhá především kvůli iontové přitažlivosti. Hodnota pH 

prostředí má vliv na rozpustnost kovů a ionizační stav charakteristických skupin.  

Při výzkumu hodnot pH (pH 2,0-7,0) existují tři formy mědi v přítomném vodném roztoku 

– Cu2+, CuOH+ a Cu(OH)2. Tyto formy mědi se elektrostaticky adsorbují na povrch 

biosorbentu. Kationty toxických kovů jsou zcela uvolňovány za extrémně kyselých podmínek 

– desorpce. Při nižších hodnotách pH a vyšším obsahu H+ v roztoku se povrch biomasy 

částečně neutralizuje, čímž zaniká negativní povrchový náboj, a proto vodíkové kationty 

soutěží o vazební místo s kationty kovu, tím se také sníží přitažlivé síly pro adsorpci 

měďnatých kationtů. Pokud se hodnota pH zvýší, tak se povrch více a více nabíjí negativně,    

a tím je biosorpce příznivější pro vázání kladně nabitých Cu2+ a Cu(OH)+ iontů. [103, 104] 

Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí 

Měď je esenciální prvek pro lidi, živočichy i rostliny. Ve větším množství je však 

toxická. Velmi toxická je měď zvláště pro vodní organismy. 

Pitná voda: 

1 mg l-1 je nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro měď (vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) 

Odpadní voda: 

Přípustný emisní limit pro průmyslovou odpadní vodu podle přílohy č. 1 k nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je pro těžbu a zpracování ostatních rud         

1 mg l-1, pro textilní průmysl 0,5 mg l-1, pro barevnou metalurgii 0,5 mg l-1, pro spalování 

odpadů 0,5 mg. [105]  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části diplomové práce je popsán průběh a výsledky dynamické 

adsorpce (kinetika adsorpce) a rovnovážné modely (izotermy). U dynamické adsorpce byly 

sledovány parametry výšky lůžka, navážky adsorbentu a průtokové rychlosti. Použité 

matematické modely jsou graficky znázorněny a popsány. Dále v této kapitole jsou popsány 

metodiky, které byly použity pro správný průběh dynamické adsorpce. Experiment proběhl 

v laboratořích VŠB – TUO. 

V další části této kapitoly jsou porovnána naměřená data dynamické adsorpce Cu(II) 

s daty dynamické adsorpce Mn(II), která byla naměřena v mé bakalářské práci – Možnost 

aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice [106].  

6.1 Metodika zpracování adsorbentu 

Jako adsorbent byla použita směs z různorodých šišek. Tyto šišky byly nasbírány 

v Adršpachu v roce 2016. 

Šišky byly nejdříve opláchnuty pod vodou, aby byly zbaveny hrubých nečistot, a poté 

byly ještě opláchnuty destilovanou vodou. Následně se nechal adsorbent volně usušit             

na vzduchu. Šišky byly dále nadrceny na menší částice mobilním drtičem Raptor 624, model 

HT6523 (Werco, Česká republika) a namlety na danou frakci pomocí laboratorního mlýnu 

IKA A 11 basic (IKA-Werke, Německo). Následně se namletá směs nechala předsušit          

při laboratorní teplotě 20 ± 2 °C, po dobu 24 hod. Nakonec byla směs proseta přes nerezová 

síta (Retsch, Německo) na požadovanou frakci (0,5-2 mm). Zrnitost adsorbentu byla zvolena 

na základě nastudované literatury, byla dodržena stejná frakce adsorbentu jako při odstranění 

Mn(II)v mé bakalářské práci, kvůli dosažení stejných reakčních podmínek. 

Mechanicky upravený vzorek adsorbentu byl navážen na požadované navážky                   

pro dynamickou adsorpci – výšce lůžka v koloně 15 cm odpovídala hmotnost adsorbentu   

45 g, pro výšku lůžka 10 cm byla navážka 31 g a výšce lůžka 5 cm odpovídala hmotnost 

navážky 14 g. 

Chemická aktivace adsorbentu probíhala v prostředí aktivačního činidla                           

(NaOH 1,0 mol l-1) na třepačce s termostatem (IKA® KS 4000i Control Incubator Shakers, 
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Německo). Aktivační činidlo bylo zvoleno na základě studií, které se zabývaly biosorpcí          

a jako biosorbent byla použita směs šišek. Aktivace na třepačce probíhala po dobu 30 min 

(150 ot min-1). Po aktivaci směsi šišek na třepačce byla směs zfiltrována a promyta 

destilovanou vodou, aby bylo dosaženo odstranění nadbytečného množství aktivačního 

činidla. Zjištění účinnosti promytí destilovanou vodou bylo provedeno měřením hodnoty pH 

(pH metr ION 340i, WTW, Česká republika). 

Na následujícím obrázku (obrázek 8) je znázorněn průběh aktivace šišek na třepačce       

s termostatem. 

 

Obrázek 8: Aktivace šišek na třepačce s termostatem (IKA® KS 4000i Control Incubator Shakers). 

6.2 Metodika stanovení mědi 

Při experimentech dynamické adsorpce byl použit modelový roztok o koncentraci mědi 

100 mg l-1. Modelový roztok se vstupní koncentrací 100 mg l-1 Cu(II) byl připraven 

smícháním 0,2511 mg síranu měďnatého (CuSO4, p.a., Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o.) 

a destilované vody v odměrné baňce (1 l); destilovaná voda byla doplněna po rysku. Vstupní 

koncentrace modelového roztoku byla zvolena na základě nastudované literatury                        

a pro zachování stejných podmínek při porovnání s odstraněním manganu. Vstupní 

koncentrace byla vždy kontrolována spektrofotometrickým stanovením. Pro výpočty byla 

vždy použita reálná hodnota vstupní koncentrace modelového roztoku. 
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Výstupní koncentrace Cu(II) ve filtrátu během dynamické adsorpce byla stanovena 

spektrofotometrickou metodou HACH [107]. Principem této metody je reakce Cu(II)                  

s dikupralem za vzniku zeleného zbarvení. Toto zbarvení bylo měřeno spektrofotometricky 

při vlnové délce 435 nm ve skleněných kyvetách s optickou dráhou 2 cm. Analýzy probíhaly 

na spektrofotometru značky HACH DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Německo). 

6.3 Metodika plnění kolony 

Skleněná kolona byla umyta v destilované vodě, aby byly odstraněny nečistoty. Kolona 

byla plněna ode dna kolony skleněnými kuličkami, na které byla rovnoměrně položena 

skelná vata. Na skelnou vatu byl umístěn adsorbent, který byl předem mechanicky                        

a chemicky modifikován. Adsorbent byl následně utlačen plastovou lžičkou, aby došlo 

k vytlačení přebytečného vzduchu a bylo zabráněno vzniku vzduchových bublin.                      

Na adsorbent byla znovu rovnoměrně rozprostřena skelná vata a na ni umístěny skleněné 

kuličky. Takto vzniklé pevné lože je důležité pro lepší rozdělení vstupního roztoku v celé 

ploše kolony. Dále byl do kolony nalit vstupní roztok s rozpuštěným kovem. 

Na následujícím obrázku (obrázek 9) je zobrazen design kolony pro dynamickou 

adsorpci a naznačen její mechanismus. 

 

Obrázek 9: Design kolony pro dynamickou adsorpci.  
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6.4 Metodika hodnocení výsledků 

Všechny experimenty, které proběhly v daný den, byly tentýž den změřeny. Aby bylo 

zabráněno chybám z měření, bylo vše změřeno třikrát. Všechny naměřené hodnoty jsou 

průměrem třech nezávislých měření a k jejich zpracování byl použit software Microsoft 

Excel 2013. Odchylka u výsledků byla v maximálním rozmezí ± 3 %. Všechny experimenty 

byly provedeny za konstantních podmínek.  



Bc. Pavlína Bártová: Adsorpční studie odstranění mědi pomocí směsi šišek na pevném 

lůžku v náplňových kolonách  

2017  40 

 

7 VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou zmíněny výsledky měření, které byly získány měřením koncentrací, 

výšky lůžka a rychlosti průtoku u dynamické adsorpce, kde jako adsorbent byla použita směs 

šišek a adsorbát obsahoval kationty mědi. Pro výpočet hodnot byly aplikovány matematické 

modely v dynamické adsorpci – Thomasův model, Yoon-Nelsonův model, BDST model         

a kolonové modely. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit, zda je zkoumaný biosorbent 

schopen odstranit Cu(II) z vodného prostředí pomocí dynamické adsorpce. 

7.1 Efekt výšky lůžka 

Experimentální určení ideální výšky lůžka u dynamické adsorpce bylo měřeno pro tři 

odlišné výšky (5, 10 a 15 cm), daným výškám odpovídaly tři hmotnosti (14, 31 a 45 g). 

Každou výškou protékal adsorbát se stejnou koncentrací a s konstantní průtokovou rychlostí 

10 ml min-1. Hodnota pH nebyla upravena. Vstupní koncentrace rozpuštěného kovu v roztoku 

byla 100 mg l-1 Cu(II) po celou dobu adsorpce. Ze začátku sorpce byly vzorky odebírané          

po 10 min, aby byl zachycen zlomový bod dynamické sorpce (90 % odstranění kovu 

sorbentem v koloně), a následně každých 20 min, až do bodu nasycení kolony (zaplnění 

aktivačních míst adsorbentu v koloně z 90 % kovem). Následně byla změřená data 

vyhodnocena. Experiment probíhal až do úplného nasycení zkoumané výšky lůžka. 

Na obrázku (obrázek 10) je znázorněna závislost adsorpce kovu na čase pro výšky lůžka 

(5, 10 a 15 cm) za konstantní rychlosti průtoku 10 ml min-1. 

 

Obrázek 10: Závislost adsorpce kovu na čase při různých výškách sorbentu a konstantní rychlosti průtoku. 
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Při první experimentální výšce lůžka 5 cm bylo zjištěno, že adsorbent je schopen 

adsorbovat 100 % rozpuštěného kovu z roztoku v prvních minutách (do 20 min) 

experimentu. Čas zlomu (τ) nastal ve 20. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala 

cca 5 % rozpuštěného kovu. Čas nasycení (t0) nastal ve 480. min – výstupní koncentrace 

roztoku obsahovala cca 90 % rozpuštěného kovu. V čase 600 min došlo k celkovému 

vyčerpání adsorbentu – výstupní koncentrace se rovnala vstupní koncentraci. Průniková 

křivka má ze začátku strmý průběh, který po čase ustal. 

Při druhé experimentální výšce lůžka 10 cm bylo zjištěno, že adsorbent je schopen 

adsorbovat 100 % rozpuštěného kovu z roztoku do 40. min experimentu. Čas zlomu (τ) 

nastal ve 45. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 5 % rozpuštěného kovu. 

Čas nasycení (t0) nastal v 540. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 90 % 

rozpuštěného kovu. V čase 720 min došlo k celkovému vyčerpání adsorbentu – výstupní 

koncentrace se rovnala vstupní koncentraci. Průniková křivka má ze začátku strmější průběh, 

který po čase ustal. 

Při třetí experimentální výšce lůžka 15 cm bylo zjištěno, že adsorbent je schopen 

adsorbovat 100 % rozpuštěného kovu z roztoku v 110. min experimentu. Čas zlomu (τ) 

nastal ve 120. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 5 % rozpuštěného kovu. 

Čas nasycení (t0) nastal v 780. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 90 % 

rozpuštěného kovu. V čase 840 min došlo k celkovému vyčerpání adsorbentu – výstupní 

koncentrace se rovnala vstupní koncentraci. Průniková křivka nejvíce připomíná ideální 

průnikovou křivku – křivka esovitého tvaru. 

V následující tabulce (tabulka 3) je porovnání zlomových časů τ (odstranění cca 5 % 

kovu) a časů nasycení t0 (odstranění cca 90 % kovu) při různých výškách adsorbentu 

v koloně s pevným lůžkem. 

Tabulka 3: Porovnání zlomových časů a časů nasycení při různých výškách adsorbentu v koloně. 

Výška lůžka 5 cm 10 cm 15 cm 

Čas zlomu (τ) 20 min 45 min 120 min 

Čas nasycení (t0) 480 min 540 min 780 min 
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Závěr: 

Ideální výška lůžka pro dynamickou adsorpci mědi o koncentraci 100 mg l-1 byla 

zvolena 15 cm. Při této výšce adsorbentu vykazovala kolona nejvyšší účinnost odstranění 

kovu z roztoku po dobu 110 min a k nasycení adsorbentu došlo až v 780. min. K úplnému 

odstranění kovu došlo až v 840. min. V porovnání s výškou lůžka 5 cm, kdy nejvyšší 

účinnost odstranění kovu z roztoku probíhala pouze do 20. min procesu a adsorbent byl 

nasycen již ve 480. min. 

7.2 Efekt rychlosti průtoku 

Experimentální určení ideální rychlosti průtoku u dynamické adsorpce bylo měřeno        

pro tři odlišné rychlosti (10, 20 a 40 ml min-1) s ideální výškou lůžka 15 cm a ideální hodnotou 

pH 5,0. Ideální výškou adsorbentu protékal adsorbát konstantní průtokovou rychlostí po celou 

dobu adsorpce. Vstupní koncentrace rozpuštěného kovu v roztoku byla 100 mg l-1. Ze začátku 

sorpce byly vzorky odebírané po 10 min, aby byl zachycen zlomový bod dynamické sorpce 

(90 % odstranění kovu adsorbentem v koloně) a následně každých 20 min až do bodu nasycení 

kolony (zaplnění aktivačních míst sorbentu v koloně z 90 % kovem). Následně byla změřená 

data vyhodnocena. Experiment probíhal až do úplného nasycení výšky lůžka. 

Na obrázku (obrázek 11) je znázorněna závislost adsorpce kovu na rychlosti průtoku     

při ideální výšce lůžka 15 cm. 

 

Obrázek 11: Závislost adsorpce kovu na rychlosti průtoku při nejvhodnější výšce lůžka. 
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Při experimentální rychlosti průtoku 10 ml min-1 bylo zjištěno, že adsorbent je schopen 

adsorbovat 100 % rozpuštěného kovu z roztoku do 280. min experimentu. Čas zlomu (τ) 

nastal v 300. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 5 % rozpuštěného kovu. 

Čas nasycení (t0) nastal v 680. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 90 % 

rozpuštěného kovu. V čase 700 min došlo k celkovému vyčerpání adsorbentu – výstupní 

koncentrace se rovnala vstupní koncentraci. Průniková křivka nejvíce připomíná ideální 

průnikovou křivku – křivka esovitého tvaru. 

Při experimentální rychlosti průtoku 20 ml min-1 bylo zjištěno, že adsorbent je schopen 

adsorbovat 100 % rozpuštěného kovu z roztoku do 40 min experimentu. Čas zlomu (τ) nastal 

v 50. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 5 % rozpuštěného kovu. Čas 

nasycení (t0) nastal v 350. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 90 % 

rozpuštěného kovu. V čase 420 min došlo k celkovému vyčerpání adsorbentu – výstupní 

koncentrace se rovnala vstupní koncentraci. Průniková křivka má ze začátku strmější průběh, 

který po čase ustal. 

Při experimentální rychlosti průtoku 40 ml min-1 bylo zjištěno, že adsorbent je schopen 

adsorbovat 100 % rozpuštěného kovu z roztoku v prvních minutách experimentu. Čas zlomu 

(τ) nastal v 15. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 5 % rozpuštěného kovu. 

Čas nasycení (t0) nastal ve 120. min – výstupní koncentrace roztoku obsahovala cca 90 % 

rozpuštěného kovu. V čase 180 min došlo k celkovému vyčerpání adsorbentu – výstupní 

koncentrace se rovnala vstupní koncentraci. Průniková křivka má ze začátku velmi strmý 

průběh, který trval po celou dobu sorpce. 

V následující tabulce (tabulka 4) je porovnání zlomových časů τ (odstranění cca 5 %)              

a časů nasycení t0 (odstranění cca 90 %) při různých rychlostech průtoků. 

Tabulka 4: Porovnání zlomových časů a časů nasycení při různých průtokových rychlostech v koloně. 

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

Čas zlomu (τ) 300 min 50 min 15 min 

Čas nasycení (t0) 680 min 350 min 120 min 
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Závěr: 

Ideální rychlost průtoku pro dynamickou adsorpci mědi o koncentraci 100 mg l-1 

s ideální výškou lůžka 15 cm byla zvolena 10 ml min-1. Při této průtokové rychlosti kolona 

vykazovala nejvyšší účinnost odstranění kovu z roztoku po dobu 300 min a k nasycení 

adsorbentu došlo až v 680. min. V porovnání s průtokovou rychlostí 40 ml min-1, kdy 

nejvyšší účinnost odstranění kovu z roztoku probíhala pouze do 10 min procesu a adsorbent 

byl nasycen již ve 120. min. 

7.3 Thomasův model 

Thomasův model byl aplikován k popisu vztahu mezi koncentrací (Ct/C0) a časem t         

u pokusu, který probíhal za konstantních podmínek (výška lůžka 15 cm (váha adsorbentu 

odpovídala 45 g), rychlost průtoku 10 ml min-1, hodnota pH 5,0 a vstupní koncentrace 

rozpuštěného kovu v roztoku 100 mg l-1). A dále byl Thomasův model využit k výpočtu 

výkonnosti sloupce kolony. Vzorky byly odebírány prvních 10 min a poté každých 20 min, 

kvůli zachycení zlomového času τ, kdy dochází k odstranění cca 5 % kovu. Vzorky byly 

odebírány až do úplného vyčerpání adsorbentu – experimentální čas byl 720 min. 

Na následujícím obrázku (obrázek 12) je znázorněn průběh křivky Thomasova modelu. 

 

Obrázek 12: Thomasův model. 

Výtokový objem kolony byl stanoven na 90 litrů modelového roztoku. Celkové 

množství kovu, které proteklo kolonou, bylo 865,2 mg a kolona byla schopna z tohoto 

množství za 720 min adsorbovat 648 mg rozpuštěného kovu z roztoku; adsorpční výnos 

kolony byl 74,9 %. Teoretická a experimentální adsorpční kapacita byly porovnány                   
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na základě výpočtů a měření. V následující tabulce (tabulka 5) jsou uvedeny vypočítané 

a naměřené hodnoty Thomasova modelu.  

Tabulka 5: Naměřené a vypočtené hodnoty kolonové adsorpce při použití Thomasova modelu. 

qexp. 

[mg g-1] 

qteor. 

[mg g-1] 

kTh 

[ml mg-1 min-1] 

q0  

[mg g-1] 

qtotal  

[mg] 
R2 

24,72 21,68 0,026 60,93 648 0,927 

Thomasova rychlostní konstanta udává rychlost reakce a byla stanovena                                      

na 0,026 ml mg-1 min-1. Maximální koncentrace odstranění q0 = 60,94 mg g-1; maximální 

koncentrace je rovnováha mezi adsorbentem a rozpuštěným kovem – schopnost adsorbentu 

přijmout množství rozpuštěného kovu na gram své hmotnosti. Teoretická maximální 

kapacita (qteor.) pro výšku lůžka 15 cm byla vypočítána na 21,68 mg g-1, experimentálně bylo 

dosaženo maximální kapacity (qexp.) 24,72 mg g-1. Odchylka mezi teoretickou                                

a experimentální maximální kapacitou činí 14,02 %. Hodnota experimentální maximální 

kapacity vypovídá o schopnosti adsorbentu velmi dobře adsorbovat rozpuštěný kov na gram 

své hmotnosti v závislosti na celkovém čase dynamické adsorpce. 

7.4 Yoon-Nelsonův model 

Yoon-Nelsonův model se aplikuje pro výpočet času, ve kterém dochází k 50 % 

odstranění kovu z roztoku. Experiment probíhal za konstantních podmínek (výška lůžka         

15 cm (váha adsorbentu odpovídala 45 g), rychlost průtoku 10 ml min-1 a vstupní 

koncentrace rozpuštěného kovu v roztoku 100 mg l-1). Vzorky byly odebírány až do úplného 

vyčerpání adsorbentu – experimentální čas 720 min. 
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Na následujícím obrázku (obrázek 13) je znázorněn průběh křivky Yoon-Nelsonova 

modelu. 

 

Obrázek 13: Yoon-Nelsonův model. 

Teoretická a experimentální adsorpční kapacita byly porovnány na základě výpočtů           

a měření. V následující tabulce (tabulka 6) jsou uvedeny vypočítané a naměřené hodnoty 

Yoon-Nelsonova modelu. 

Tabulka 6: Naměřené a vypočítané hodnoty dynamické adsorpce při použití Yoon-Nelsonova modelu. 

qexp. 

[mg g-1] 

qteor.  

[mg g-1] 

kYN 

[min-1] 

𝝉 

[min] 

t (50 %) 

[min] 

R2 

20,50 21,68 0,077 298 285 0,7577 

Yoon-Nelsonova rychlostní konstanta kYN byla stanovena na 0,077 min-1. 

Experimentálně bylo zjištěno, že experimentální hodnota času (𝝉), kdy došlo k odstranění 

50 % kovu, je 298 min, avšak teoretická hodnota času byla vypočítána 285 min z celkové 

doby dynamické adsorpce 720 min. Odchylka mezi teoretickým a experimentálním časem 

činí 4,57 %. Teoretická maximální kapacita výšky lůžka (qteor.) pro výšku lůžka 15 cm byla 

vypočítána na 21,68 mg g-1, experimentálně bylo dosaženo maximální kapacity (qexp.)             

20,50 mg g-1. Odchylka mezi teoretickou a experimentální maximální kapacitou činí          

5,44 %. Teoretická adsorpční kapacita dynamické adsorpce v polovině času byla stanovena 

na 10,84 mg g-1. 
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7.5 BDST model 

BDST model se aplikuje na vyhodnocení kapacity a výkonnosti adsorbentu (závislost 

výšky lůžka na čase). Bed Deph Service Time model se používá hlavně pro výpočet 

maximální adsorpční kapacity (N0). Experiment probíhal za konstantních podmínek (výška 

lůžka 5, 10 a 15 cm, rychlost průtoku 10 ml min-1, hodnota pH 5,0 a vstupní koncentrace 

rozpuštěného kovu v roztoku 100 mg l-1); pro každou výšku lůžka se měřil čas zlomu (τ) 

a čas nasycení (t0) – tyto hodnoty byly mezi sebou porovnány. Vzorky byly odebírány až   

do úplného vyčerpání adsorbentu – experimentální čas 780 min. 

Na následujícím obrázku (obrázek 14) je znázorněn průběh křivek BDST modelu. 

 

Obrázek 14: BDST model. 

V následující tabulce (tabulka 7) jsou zobrazeny naměřené a vypočítané konstanty 

z BDST modelu: 

Tabulka 7: Naměřené a vypočítané hodnoty kolonové adsorpce při použití BDST modelu. 

X0 

[cm] 

Hexp.  

[cm] 

Hteor.  

[cm] 

K  

[l mg-1 h-1] 

N0  

[mg l-1] 

tteor.50 % 

[h] 

R2 

19,79 15,00 14,44 0,0451 32,96 0,633 0,9231 

BDST rychlostní konstanta K byla stanovena na 0,0451 l mg-1 h-1. Kritická výška lůžka 

(X0) byla vypočítána 19,79 cm; je to minimální teoretická výška lůžka, která je potřebná 

k získání zlomového času v čase nula. Jedná se o výšku lůžka adsorbentu, při které 

nedochází k adsorpci až do zlomového času. Tato hodnota určuje teoretickou výšku 
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adsorbentu v koloně, která zabezpečí 100 % odstranění kovu z modelového roztoku                 

při daných podmínkách adsorpce. Teoretická výška lůžka (Hteor.) byla vypočítána 14,44 cm, 

experimentálně byla použita experimentální výška lůžka (Hexp.) 15 cm. Odchylka                      

mezi teoretickou a experimentální výškou lůžka činí 3,88 %. Teoretická adsorpční kapacita 

(N0) byla stanovena na 32,96 mg l-1; jedná se adsorpční kapacitu vztaženou na objem výšky 

lůžka. Čas zlomu nastal ve 114. min a došlo zde k odstranění 5 % kovu. V 360. min 

experimentu došlo k odstranění 50 % kovu a v 780. min došlo k odstranění 90 % kovu. 

Hustota objemového toku byla 0,80 cm3 s-1.  
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8 DISKUZE 

V této kapitole je vyhodnocena dynamická adsorpce, která byla aplikována                              

na odstranění Cu(II) z vodného prostředí za přítomnosti směsi šišek, a je porovnána 

s dynamickou adsorpcí Mn(II), kterou jsem prováděla v rámci své bakalářské práce. Během 

celého průběhu dynamické adsorpce bylo snahou dodržení reakčních podmínek, které byly 

nastudovány z literatury a z prací provedených na Institutu environmentálního inženýrství 

na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. 

8.1 Dynamická adsorpce Cu(II) 

Mechanická a chemická úprava adsorbentu 

Mechanickou úpravu a chemickou úpravu adsorbentu si volí každý autor sám, např. 

zrnitost adsorbentu, kdy studované zrnitosti adsorbentu se pohybují od 0,1 mm až po 4 mm 

nebo použití odlišných aktivačních činidel. Dále pak výška lůžka adsorbentu a rychlost 

průtoku se volí na základě designu kolony. Autoři dynamické adsorpce používají vlastní 

reakční podmínky, avšak vycházejí z již naměřených dat, která byla změřena u statické 

adsorpce, např. hodnota pH, teplota reakce. Objektivní srovnání naměřených hodnot 

s jinými autory je komplikované, protože každý z autorů používá při experimentu různé 

vstupní podmínky. I přesto je důležité, aby pro vyhodnocení parametrů při využití stejného 

adsorbentu nebo při odstraňování totožného kontaminantu byly dodrženy totožné podmínky. 

Mechanická úprava adsorbentu spočívala v přípravě čisté zrnitostní frakce o velikosti 

0,5-2 mm, která byla zvolena na základě nastudované literatury a získanou zkušeností z mé 

bakalářské práce. Z mechanicky upraveného adsorbentu byla připravena přesná navážka 

adsorbentu pro danou výšku lůžka v koloně. A dále byl adsorbent chemicky aktivován                

v 1,0 mol l-1 NaOH. 

• NaOH u ligninocelulosových materiálů může způsobit jeho nabobtnání, což vede     

ke zvýšení vnitřní plochy povrchu, snížení stupně polymerace, snížení krystalinity, 

narušení struktury ligninu a oddělení strukturních vazeb mezi ligninem a sacharidy. 

Roztoky na bázi NaOH jsou vhodné jako činidla pro zmýdelnění nebo konverzi 

esterové skupiny na karboxylové kyseliny a alkoholové charakteristické skupiny. 
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NaOH dále rozpouští rozpustné organické složky a pryskyřičné kyseliny převádí           

na soli, které jsou rozpustné ve vodě. [108, 109] 

Ideální výška lůžka a ideální průtoková rychlost 

Nejprve byla experimentálně stanovena ideální výška lůžka ve skleněné koloně                    

o velikosti 4,5 × 75 cm. Zkoumané výšky lůžka byly: 5, 10 a 15 cm, těmto výškám 

odpovídala hmotnost adsorbentu: 14, 31 a 45 g. Ideální výška lůžka 15 cm byla vyhodnocena 

na základě měření. U této výšky lůžka bylo zjištěno, že je schopna adsorbovat 100 % 

rozpuštěného kovu až do 110. min dynamické adsorpce a k celkovému vyčerpání adsorbentu 

došlo v 840. min. Tato výška lůžka adsorbovala 90 % rozpuštěného kovu ve 120. min – čas 

zlomu τ. Čas nasycení t0 u ideální výšky lůžka nastal v 780. min.  

Pro ideální výšku lůžka 15 cm byla z průtokových rychlostí 10, 20 a 40 ml min-1 

stanovena ideální rychlost průtoku 10 ml min-1. Při této rychlosti průtoku byla schopnost 

adsorbentu adsorbovat 100 % rozpuštěného kovu do 280 min a čas zlomu τ nastal            

v 300. min. Čas nasycení t0 u ideální rychlosti průtoku 10 ml min-1 s ideální výškou lůžka 

15 cm nastal v 680. min. K celkovému vyčerpání adsorbentu došlo v 700. min. 

Thomasův model, Yoon-Nelsonův model a BDST model 

Thomasův model 

Thomasův model byl použit pro výpočet hodnot při ideální výšce lůžka 15 cm a ideální 

průtokové rychlosti 10 ml min-1. Adsorpční výnos kolony byl stanoven na 74,9 %, lůžko 

v koloně bylo schopno adsorbovat 648 mg rozpuštěného kovu z celkového množství                 

(865,2 g) rozpuštěného kovu, které proteklo kolonou. Odchylka mezi teoretickou maximální 

kapacitou (qteor. = 21,68 mg g-1) a experimentální maximální kapacitou (qexp. = 24,72 mg g-1) 

činí 14,02 %.  

Yoon-Nelsonův model 

Yoon-Nelsonův model byl použit pro určení času, ve kterém došlo k odstranění 50 % 

kovu z roztoku; ideální výška lůžka 15 cm a ideální průtoková rychlost 10 ml min-1. 

Experimentálně bylo zjištěno, že dosažení experimentální hodnoty času (𝝉), kdy došlo 

k odstranění 50 % kovu, nastalo ve 298. min a teoretická hodnota času, kdy došlo 

k odstranění 50 % kovu, byla vypočítána na 285. min. Rozdíl mezi teoretickým 
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a experimentálním časem činí 4,57 %. Teoretická maximální kapacita výšky lůžka                  

(qteor.  = 21,68 mg g-1) a experimentální maximální kapacita výšky lůžka (qexp. = 20,50 mg g-1) 

má odchylku 5,44 %. 

BDST model 

Bed Deph Service Time model byl použit pro výpočet kapacity a výkonnosti adsorbentu. 

Především však byl použit pro výpočet maximální adsorpční kapacity (N0), jejíž hodnota 

32,96 mg l-1 byla stanovena experimentálně, a kritické výšky lůžka (X0) 19,79 cm, jež byla 

rovněž stanovena experimentálně. Odchylka mezi teoretickou výškou lůžka                         

(Hteor. = 14,44 cm) a experimentální výškou lůžka (Hexp. 15 cm) činí 3,88 %. 

Vyhodnocení korelačního koeficientu u Thomasova a Yoon-Nelsonova modelu 

U Thomasova modelu je hodnota korelačního koeficientu 0,927 (R2 > 0,9000),                    

a to znamená, že dynamická adsorpce Cu(II) se řídila tímto modelem. 

U Yoon-Nelsonova modelu je hodnota korelačního koeficientu 0,7577 (R2 ˂ 0,9000),    

a to znamená, že Thomasův model je vhodnější pro popis dynamické adsorpce Cu(II). 

8.2 Dynamická adsorpce Cu(II) a Mn(II) 

Mechanická a chemická úprava adsorbentu 

Mechanická úprava adsorbentu závisela na přípravě zrnitostní frakce, jejíž velikost byla 

zvolena 0,5-2 mm. Z mechanicky upraveného adsorbentu byla připravena přesná navážka 

adsorbentu pro danou výšku lůžka v koloně. A dále byl adsorbent chemicky aktivován             

v 1,0 mol l-1 NaOH pro Cu(II) a 1,0 mol l-1 HCl pro Mn(II) po dobu 30 min. Odlišná 

aktivační činidla byla zvolena na základě nastudované literatury a zjištěných výsledků         

při statické adsorpci [110]. 

Koncentrace kovu v roztoku 

Oba modelové roztoky měly vstupní koncentraci 100 mg l-1 rozpuštěného kovu 

v roztoku. 
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Ideální hodnota pH 

Pro adsorpci Cu(II) byla ideální hodnota stanovena na pH 5,0 a pro adsorpci Mn(II) byla 

ideální hodnota pH stanovena na 6,0. 

Ideální výška lůžka a ideální průtoková rychlost 

Ideální výška lůžka 

Nejdříve byla experimentálně stanovena ideální výška lůžka ve skleněné koloně                 

o velikosti 4,5 × 75 cm. Zkoumané výšky lůžka byly: 5, 10 a 15 cm, těmto výškám 

odpovídala hmotnost adsorbentu: 14, 31 a 45 g.  

V následující tabulce (tabulka 8) jsou porovnány zlomové časy τ (odstranění cca 90 % 

kovu) a časy nasycení t0 (odstranění cca 5-10 % kovu) při různých výškách adsorbentu 

v koloně s pevným lůžkem pro adsorpce Cu(II) a Mn(II). 

Tabulka 8: Porovnání zlomových časů a časů nasycení adsorpce Cu(II) a Mn(II) při odlišných 

výškách adsorbentu v koloně. 

Výška lůžka 5 cm 10 cm 15 cm 

Čas zlomu Cu(II) (τ) 20 min 45 min 120 min 

Čas zlomu Mn(II) (τ) 50 min 125 min 180 min 

Čas nasycení Cu(II) (t0) 480 min 540 min 780 min 

Čas nasycení Mn(II) (t0) 280 min 480 min 640 min 

Závěr: 

U obou dynamických adsorpcí byla experimentálně stanovena ideální výška lůžka 

v koloně na 15 cm. 

Čas zlomu (τ) pro měď nastal v čase 120 min a pro mangan nastal čas zlomu (τ) až         

ve 180. min. Čas nasycení (t0) pro měď nastal v čase 780 min a pro mangan už v čase           

640 min. U adsorpce Cu(II) bylo potřeba k dosažení času zlomu o 60 min méně než                    

u adsorpce Mn(II) a u času nasycení o 140 min více než u adsorpce Mn(II). 
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Na následujícím obrázku (obrázek 15) je graficky znázorněna průniková křivka ideální 

výšky lůžka 15 cm pro Cu(II) a Mn(II) při konstantní rychlosti průtoku 10 ml min-1. 

 

Obrázek 15: Grafické znázornění průnikových křivek u adsorpce Cu(II) a Mn(II). 

Ideální průtoková rychlost 

Pro ideální výšku lůžka 15 cm byla stanovena ideální rychlost průtoku z průtokových 

rychlostí 10, 20 a 40 ml min-1. 

V následující tabulce (tabulka 9) jsou porovnány zlomové časy τ (odstranění cca 90 % 

kovu) a časy nasycení t0 (odstranění cca 5-10 % kovu) při ideální výšce adsorbentu (15 cm) 

a ideální rychlosti průtoku v koloně s pevným lůžkem pro adsorpce Cu(II) a Mn(II). 

Tabulka 9: Porovnání zlomových časů a časů nasycení adsorpce Cu(II) a Mn(II) při odlišných 

průtokových rychlostech v koloně. 

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

Čas zlomu Cu(II) (τ) 300 min 50 min 15 min 

Čas zlomu Mn(II) (τ) 200 min 20 min 10 min 

Čas nasycení Cu(II) (t0) 680 min 350 min 120 min 

Čas nasycení Mn(II) (t0) 540 min 320 min 220 min 
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Závěr: 

U obou dynamických adsorpcí s ideální výškou lůžka v koloně 15 cm byla 

experimentálně stanovena ideální průtoková rychlost na 10 ml min-1. 

Čas zlomu (τ) pro měď nastal v čase 300 min a pro mangan nastal čas zlomu (τ) až           

v čase 200 min. Čas nasycení (t0) pro měď nastal v čase 680 min a pro mangan už v čase 

540 min. U adsorpce Cu(II) bylo potřeba k dosažení času zlomu o 100 min více než                      

u adsorpce Mn(II) a u času nasycení o 140 min více než u adsorpce Mn(II). 

Na následujícím obrázku (obrázek 16) je graficky znázorněna průniková křivka ideální 

rychlosti průtoku 10 ml min-1 s ideální výškou lůžka 15 cm pro Cu(II) a Mn(II). 

 

Obrázek 16: Grafické znázornění průnikových křivek u adsorpce Cu(II) a Mn(II). 

Thomasův model, Yoon-Nelsonův model a BDST model 

Thomasův model 

Thomasův model byl použit pro výpočet hodnot při ideální výšce lůžka 15 cm a ideální 

průtokové rychlosti 10 ml min-1. 

V následující tabulce (tabulka 10) jsou porovnány naměřené a vypočítané hodnoty 

Thomasova modelu u dynamické adsorpce Cu(II) a Mn(II); ideální výška adsorbentu 15 cm 

a ideální rychlost průtoku10 ml min-1. 
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Tabulka 10: Naměřené a vypočítané hodnoty dynamické adsorpce při použití Thomasova modelu pro Cu(II)    

a Mn(II). 

 

qexp. 

[mg g-1] 

qteor. 

[mg g-1] 

kTh 

[ml mg-1 min-1] 

q0  

[mg g-1] 

qtotal  

[mg] 
R2 

Cu(II) 24,72 21,68 0,026 60,93 648 0,927 

Mn(II) 16,38 21,58 0,035 51 505 0,943 

Z tabulky (tabulka 10) je patrné, že i přes dodržení stejných reakčních podmínek došlo 

k odlišným experimentálním výsledkům dynamické adsorpce. Např. teoretická hodnota 

maximální kapacity výšky sloupce se liší minimálně, avšak její experimentální hodnota se 

liší o více než ± 3 mg g-1 u každé adsorpce zvláště. Adsorpční výnos kolony u adsorpce 

Cu(II) byl stanoven na 74,9 % a u adsorpce Mn(II) 91,68 %. Z toho vyplývá, že adsorbent – 

směs šišek je vhodnější pro adsorpci Mn(II) než Cu(II). 

Odchylka u maximálních koncentrací odstranění (q0) mezi maximální koncentrací 

Cu(II) a Mn(II), vzhledem k mědi, činí 16,3 %. Rozdíl u maximální kapacity kolony mezi 

maximální koncentrací Cu(II) a Mn(II) je 143 mg.  

Yoon-Nelsonův model 

Yoon-Nelsonův model byl použit pro určení času, ve kterém došlo k odstranění 50 % 

kovu z roztoku; ideální výška lůžka 15 cm a ideální průtoková rychlost 10 ml min-1. 

V následující tabulce (tabulka 11) jsou porovnány naměřené a vypočítané hodnoty 

Yoon-Nelsonova modelu u dynamické adsorpce Cu(II) a Mn(II). 

Tabulka 11: Naměřené a vypočítané hodnoty dynamické adsorpce při použití Yoon-Nelsonova modelu       

pro Cu(II) a Mn(II). 

 

qexp.  

[mg g-1] 

qteor.  

[mg g-1] 

kYN 

[min-1] 

𝝉 

[min] 

t (50 %) 

[min] 

R2 

Cu(II) 20,50 21,68 0,077 298 285 0,7577 

Mn(II) 23,88 21,58 0,089 315 332 0,921 
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Z tabulky (tabulka 11) je patrné, že i přes dodržení stejných reakčních podmínek došlo 

k odlišným experimentálním výsledkům dynamické adsorpce. Např. teoretická hodnota 

maximální kapacity výšky sloupce se liší o 0,1 mg g-1, avšak její experimentální hodnota je 

u dynamické adsorpce Cu(II) o 1,18 mg g-1 nižší a u dynamické adsorpce Mn(II) je                    

o 2,3 mg g-1 vyšší. 

Odchylka experimentální hodnoty času (𝝉), kdy došlo k odstranění 50 % kovu, je                   

u adsorpce Cu(II) a Mn(II), vzhledem k mědi, 5,7 %. Avšak odchylka teoretické hodnoty 

času byla vypočítána 16,49 %. 

BDST model 

BDST model byl použit na vyhodnocení kapacity a výkonnosti adsorbentu (závislost 

výšky lůžka na čase). Bed Deph Service Time model byl použit hlavně pro výpočet 

maximální adsorpční kapacity (N0). 

V následující tabulce (tabulka 12) jsou porovnány naměřené a vypočítané hodnoty 

BDST modelu u dynamické adsorpce Cu(II) a Mn(II); ideální výška adsorbentu 15 cm 

a ideální rychlost průtoku 10 ml min-1.  

Tabulka 12: Naměřené a vypočítané hodnoty dynamické adsorpce při použití BDST modelu pro Cu(II)          

a Mn(II). 

 

X0 

[cm] 

Hexp.  

[cm] 

Hteor.  

[cm] 

K  

[l mg-1 h-1] 

N0  

[mg l-1] 

tteor.50 % 

[h] 

R2 

Cu(II) 19,79 15,00 14,44 0,0451 32,96 0,633 0,9231 

Mn(II) 15,67 15,00 12,29 0,1249 15,624 0,23 0,998 

Kritická výška lůžka (X0) byla vypočítána u dynamické adsorpce Cu(II) 19,79 cm               

a u dynamické adsorpce Mn(II) 15,76 cm; jedná se o hodnotu, která určuje teoretickou výšku 

adsorbentu v koloně, při které nedochází k adsorpci až do bodu zlomu. Kritická výška lůžka 

zabezpečí 100 % odstranění kovu z modelového roztoku při daných podmínkách dynamické 

adsorpce. Rozdíl mezi kritickou výškou lůžka u dynamické adsorpce Cu(II) a Mn(II) činí 

4,12 cm. Teoretická výška lůžka pro adsorpci Cu(II) (Hteor.) byla vypočítána 14,44 cm,             
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a pro adsorpci Mn (II) 12,29 cm. U obou dynamických adsorpcí byla experimentálně použita 

výška lůžka (Hexp.) 15 cm. Odchylka mezi teoretickou výškou lůžka Cu(II) a Mn(II) je 14,89 

%. Teoretická adsorpční kapacita (N0) u adsorpce Cu(II) byla stanovena na 32,96 mg l-1            

a u adsorpce Mn(II) na 15,624 mg l-1; jedná se adsorpční kapacitu vztaženou na objem výšky 

lůžka. Odchylka teoretické adsorpční kapacity mezi adsorpcí Cu(II) a Mn(II) činí 52,6 %. 

Odstranění 50 % Cu(II) proběhlo v čase 360 min a odstranění 50 % Mn(II) proběhlo v čase 

120 min. U obou dynamických adsorpcí byla hustota objemového toku 0,80 cm3 s-1. 

Vyhodnocení dynamické adsorpce Cu(II) a Mn(II) 

I přesto, že byly zachovány stejné reakční podmínky pro obě dynamické adsorpce, 

výsledky se liší. Mohlo to být zapříčiněno: 

• použitím jiného aktivačního činidla; u dynamické adsorpce Cu(II) byl použit jako 

aktivační činidlo NaOH 1,0 mol l-1, u dynamické adsorpce Mn(II) byla použita jako 

aktivační činidlo HCl 1,0 mol l-1, 

• odlišným chemickým složením (rozdílné charakteristické skupiny) biosorbentu – směs 

šišek, což ovlivňuje počet tzv. aktivních míst, 

• reaktivitou kovů; měď je ušlechtilý kov a mangan patří mezi neušlechtilé kovy – mangan 

má vyšší redukční účinky; ušlechtilé kovy mají E° ˂ 0, a proto snadno tvoří kationty, 

standardní redoxní potenciál pro Cu+/Cu je 0,521 [V] a pro Cu2+/Cu je 0,337 [V], 

standardní redoxní potenciál pro Mn2+/Mn je 1,180 [V]. [111] 
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9 ZÁVĚR 

Diplomová práce studovala odstranění Cu(II) z vodného prostředí pomocí směsi šišek, 

která byla mechanicky upravena a chemicky aktivována v 1,0 mol l-1 NaOH. Měď byla 

odstraňována z modelových roztoků o koncentraci 100 mg l-1 za předem daných podmínek 

jako je konstantní hodnota pH (pH = 5,0) po celou dobu reakce, teplota 20 ± 2 °C, konstantní 

výška lůžka i průtoková rychlost.  

Dalším cílem studie bylo objasnění jedné z metod odstranění Cu(II) z odpadní vody, a to 

dynamické adsorpce (fixed-bed adsorpce). Při biosorpci se uplatňuje fyzikální adsorpce, 

chemická adsorpce, komplexace, precipitace, iontová výměna a další fyzikální a chemické 

interakce.  

Matematické modely, které byly použity v diplomové práci, byly použity                                

pro vyhodnocení teoretických a experimentálních hodnot a výsledných konstant. 

V experimentální části byly porovnány hodnoty, které byly nejdříve vypočteny teoreticky         

a následně experimentálně provedeny. 

Biosorbent – směs šišek ve skleněné koloně s ideální výškou lůžka 15 cm a ideální 

průtokovou rychlostí 10 ml min-1 byl schopen odstranit z modelového roztoku 74,9 % 

rozpuštěného kovu. Při této hodnotě účinnosti kolony se dá směs šišek považovat za vhodný 

biosorbent pro odstranění Cu(II) z vodného prostředí. 

Adsorpční výnos kolony u adsorpce Cu(II) byl stanoven na 74,9 % a u adsorpce Mn(II) 

91,68 %. Z toho vyplývá, že adsorbent – směs šišek je vhodnější pro adsorpci Mn(II)              

než Cu(II). 

Tato studie dokázala: 

✓ Směs šišek jako adsorbent biologického původu je vhodná k odstranění Cu(II) 

z vodného prostředí. 

✓ Adsorpce měďnatých kationtů je závislá na výšce lůžka a rychlosti průtoku. 

✓ Účinnost kolony se zvýšila při použití nižších rychlostí průtoků a vyšších výšek 

lůžka. 



Bc. Pavlína Bártová: Adsorpční studie odstranění mědi pomocí směsi šišek na pevném 

lůžku v náplňových kolonách  

2017  59 

 

✓ Teoretické předpovědi výsledků pro ideální podmínky reakce se lišily                                 

od experimentálních výsledků, rozdíly nastaly zřejmě díky složitosti adsorpčního 

procesu. 

✓ Modely Thomasův a Yoon-Nelsonův předpokládaly dobrý popis průnikových křivek 

a byly i experimentálně potvrzeny. 

✓ Ideální výška lůžka byla 15 cm (45 g) adsorbentu pro dynamickou adsorpci; 

zkoumané výšky lůžka 5, 10 a 15 cm.  

✓ Ideální průtoková rychlost byla 10 ml min-1 pro dynamickou adsorpci; zkoumané 

rychlosti průtoku 10, 20, 40 ml min-1.  

V další fázi výzkumu dynamické adsorpce může být proveden experiment dynamické 

adsorpce s použitím jiných aktivních činidel a porovnáním naměřených hodnot. Dále se 

může vyzkoušet dynamická adsorpce s jinou zrnitostí adsorbentu, aktivace adsorbentu 

aktivačním činidlem o jiné koncentraci, s použitím modelových roztoků s odlišnými 

koncentracemi, s modelovým roztokem, který bude obsahovat jak Cu(II), tak Mn(II), 

změnou teploty reakce (může dojít ke karbonizaci používaného adsorbentu, kdy zvýšením 

teploty dochází k tvorbě aktivního uhlí – vzniklé aktivní uhlí je mnohonásobně levnější než 

komerční aktivní uhlí, avšak tímto procesem se zvýší celkové náklady dynamické adsorpce). 

Následující vývoj dynamické adsorpce by měl probíhat v reálné průmyslové vodě 

s testováním nových adsorbentů jak biologického původu, tak z průmyslové výroby. 

Experimentálně by se měly i nadále testovat nové materiály s předpokladem jejich využití 

v budoucnosti jako adsorbentu, který snadno reaguje s ionty v odpadní vodě. Pro správné 

vyhodnocení adsorpčních schopností adsorbentu je potřeba použít správné matematické 

modely. 
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