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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá posouzením možnosti využití troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) jako možného biosorbentu pro odstranění šestimocného chromu 

z vodného roztoku a studiem jednotlivých faktorů ovlivňujících proces biosorpce. V práci 

jsou popsány metodiky zrnitostní a tepelné úpravy vzorků biosorbentu, včetně jeho 

chemické aktivace. Na aktivaci vazebných míst buněčné stěny troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) byl použit roztok kyseliny chlorovodíkové o koncentracích 0,1 mol/l, 

1 mol/l a 2 mol/l. V rámci slepého stanovení byla namísto aktivačních činidel použita 

destilovaná voda. Největší účinnost sorpce byla dosažena při zrnitostní úpravě sorbentu na 

frakci 4-5 mm a chemické aktivaci kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l po 

dobu 15 min. Vhodnost biosorbentu byla ověřena stanovením jeho sorpční kapacity 

v závislosti na pH, teplotě, počtu otáček a koncentraci sorbentu. Vzorky byly analyzovány 

spektrofotometrickým stanovením šestimocného chromu s 1,5-difenylkarbazidem. 

K interpretaci výsledků byly využity matematické modely Langmuirovy a Freundlichovy 

adsorpční izotermy.  

Klíčová slova 

Biosorpce, biosorbent, troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), šestimocný chrom, 

sorpční kapacita, izotermy. 

  



Abstract 

The thesis deals with the suitability of using Fomitopsis pinicola as possible 

biosorbent for elimination of hexavalent chromium from water solution and study of the 

conditions which influence the process of biosorption. In the work there are described 

methodology of granularity and thermal treatment of sample of biosorbent, including their 

chemical activation. To activate the binding sites of cell wall of Fomitopsis pinicola was 

used solution of hydrochloric acid at a concentration 0,1 mol/l, 1 mol/l and 2 mol/l. In 

terms of blank determination was used instead of activating reagent distilled water. The 

greatest sorption efficiency was achieved when treatment grain of sorbent was on fraction 

4-5 mm and with chemical activation of hydrochloric acid 2 mol/l for 15 min. Sorbents 

suitability was approved by determination of its adsorption capacity in depending on the 

pH, temperature, kinetic speed and concentration of biosorbent. Samples were analyzed by 

the spectrophotometric determination of hexavalent chromium with 1,5–diphenylcarbazid. 

For interpret the results were used mathematic model of Langmuir´s and Freundlich´s 

adsorption isotherm. 

Keywords 

Biosorption, biosorbent, Fomitopsis pinicola, hexavalent chromium, sorption capacity, 

isotherms. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

b    Langmuirova konstanta  

cf    rovnovážná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu  

ci    vstupní koncentrace kovu  

HCl    kyselina chlorovodíková  

HSAB    Pearsonův koncept kyselin a zásad  

NaOH    hydroxid sodný  

NV    nařízení vlády  

ot./min   počet otáček za minutu  

q   adsorpční kapacita  

qmax    maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek  

pH    koncentrace vodíkových iontů  

pKa    disociační konstanta kyselin  

S    množství biomasy  

t    čas (h)  

V   objem modelového roztoku 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Voda zahrnuje dvě třetiny povrchu planety Země, z níž pouhá tři procenta tvoří 

sladká voda, tedy nepostradatelná složka pro život člověka, bez níž by život na Zemi 

neexistoval. Většina z nás by si uvědomila cenu čisté sladké vody, bohužel, až ve chvíli, 

kdy by ji neměla k dispozici. Jinak si totiž neumím vysvětlit, proč stále dochází ke 

znečišťování tak vzácného zdroje, navíc v nynější době, v době maximálního technického 

a všeobecného rozvoje.  

Mezi hlavní přímé zdroje znečišťování vod patří zejména průmyslová činnost, ale 

významné je také sekundární znečišťování, neboli nepřímé zdroje kontaminace, při kterém 

se nečistoty dostávají do vody vymýváním z atmosféry či půdy dešťovou vodou. Jedním 

z celosvětových a v poslední době značně diskutovaných problémů je vysoká kontaminace 

vod těžkými kovy, plynoucí z velkého množství průmyslových odvětví, kde se těžké kovy 

využívají, a odpadních vod, které produkují. Těžké kovy jsou nebezpečné hlavně z důvodu 

jejich akumulace v živých pletivech a tkáních. Většina těžkých kovů je taktéž toxických, 

způsobují řadu nemocí, od alergií až po rakovinu, v některých případech i smrt.
7,
 
37

  

Existují však již metody pro odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních 

vod, jako například hydrolýza, precipitace, iontová výměna či cementace, ale jedná se 

nejen o finančně ale i energeticky poměrně náročné a z ekologického hlediska také 

nevýhodné metody
16

. Pro odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků se tedy jeví jako 

vhodná metoda biosorpce, vzhledem k vysoké účinnosti a finanční nenáročnosti. Jedná se 

o progresivní technologii v oblasti environmentální chemie a čištění odpadních vod, a to 

nejen od těžkých kovů, ale také například od metaloidů či radionuklidů. Obrovskou 

výhodou biosorpce je především také možnost opětovného využití kovů. 
41,

 
13

  

Ve své diplomové práci se proto zabývám možností využití troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) jako vhodného biosorbentu pro odstranění šestimocného chromu 

z vodného roztoku, studiem nejoptimálnějších podmínek biosorpce a faktorů, které danou 

biosorpci ovlivňují. 
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Jednotlivé cíle diplomové práce jsou následující: 

1. Mechanicky, tepelně a chemicky vybraný sorbent vhodně upravit. 

2. Studovat sorpční rovnováhu a kinetiku sorpce šestimocného chromu z vodného 

roztoku na mechanicky, tepelně a chemicky upraveném sorbentu. 

3. Studovat jednotlivé faktory ovlivňující biosorpci šestimocného chromu, 

zejména vliv pH, teploty, počtu otáček a koncentrace biosorbentu. 

4. Zhodnotit sorpční schopnost biosorbentu a podmínky, za kterých je troudnatec 

pásovaný (Fomitopsis pinicola) nejúčinnějším sorbentem. 

5. Zhodnotit další možné využití zvoleného biosorbentu. 

Svou diplomovou prací bych tak chtěla přispět k nalezení nového potencionálního 

sorbentu, a tím k rozšíření databáze studovaných biosorbentů vhodných pro odstraňování 

těžkých kovů, a to nejen z průmyslových odpadních vod. 
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2 SOUČASNÝ STAV V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Průmyslové odpadní vody obsahující těžké kovy a jejich vypouštění do životního 

prostředí patří k nejzávažnějším problémům současnosti. Šestimocná forma chromu je již 

v malých koncentracích toxická pro téměř všechny organismy, rostliny i živočichy včetně 

člověka
35.

 Odstranění těchto kovů a zabránění jejich emisí do přírodních vod je nezbytné 

v rámci ochrany životního prostředí a lidského zdraví
6
. 

Mezi hlavní zdroje znečištění životního prostředí chromem patří především 

cementárny, metalurgický průmysl, v němž se využívá při výrobě legovaných ocelí 

a jiných slitin, galvanotechnický průmysl, kožedělný a textilní průmysl, lakovny a další.
35 

Pro čištění odpadních vod od těžkých kovů se využívají různé technologie, jejichž 

základem jsou fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a biologické procesy
25

. Mezi tyto 

technologie lze zařadit chemické srážení do formy málo rozpustných hydroxidů, iontovou 

výměnu, elektrolýzu, cementaci, membránovou filtraci, aj. Mnohé z těchto technologií jsou 

však nevyhovující, ať už z technického či ekonomického hlediska. Některé metody jsou 

málo účinné nebo vedou ke vzniku sekundárních odpadů, které jsou následně uloženy na 

skládku. Z uvedených důvodů se stále hledají nové, jednodušší, účinnější a hlavně levnější 

technologie v čištění odpadních vod, které budou rovněž šetrné k životnímu prostředí.
21

 

V poslední době se stává stále více populární výzkum biosorpce těžkých kovů 

z odpadních průmyslových vod. Zvyšuje se množství výzkumů založených na hledání 

nejúčinnějších biosorbentů pro odstranění těžkých kovů z vodných roztoků. Při využití 

v průmyslu má biosorpce tři hlavní výhody ve srovnání s tradičními metodami čištění 

odpadních vod
42

: 

 možnost opětovného použití biosorbentu, 

 žádné sekundární znečištění, 

 velmi nízká cena. 

V porovnání s běžně vyráběnými sorbenty či iontoměniči je biomasa mnohem 

levnější, přičemž její účinnost v odstraňování těžkých kovů, zejména při nízkých 

koncentracích kovů v odpadní vodě, je srovnatelná s komerčními sorbenty i iontoměniči. 

20, 23
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Mnoho materiálů biologického původu je schopných vázat těžké kovy. 

V průmyslových procesech je ale nezbytná dostatečně vysoká vazebná kapacita 

a selektivita
21

. Výběrem vhodného typu biomasy tak lze docílit jak vysoké vazebné 

kapacity, tak i selektivity pro určitý druh kovu.
23 

Za nevýhodu biosorpce lze považovat především dosavadní neznalost mechanismů, 

které jsou zodpovědné za zachycení kovů z vodných roztoků na povrchu buněčných 

struktur sorbentu. Další omezení může vyplývat z významné závislosti sorpčního procesu 

na hodnotě pH, čímž se biosorpce může stát aplikovatelnou pouze pro určité typy 

odpadních vod. Prozatím není k dispozici ani jakákoliv databáze biosorbentů, jenž by 

zaznamenávala veškeré faktory důležité při procesu biosorpce.
21 

Vzhledem k individuálnímu chování jednotlivých biosorbentů k různým těžkým 

kovům je nutné potenciální biosorbenty studovat a hledat optimální podmínky procesu 

biosorpce, což je velmi zdlouhavý proces
43.

 Při studiu biosorpce se využívají i poznatky 

z vědních oborů, jako například mikrobiologie, biofyzika, biotechnologie, a dalších
25.

 

Studují se sorpční vlastnosti jednak různých bakterií, řas, hub, kvasinek, ale také 

suchých listů nebo kokosových vláken
15

. Pozornost je také zaměřena na odpadní biomasu, 

např. z fermentačních procesů, nebo aktivovaný kal z čištění odpadních vod, vzhledem 

k velice nízkým cenám a velmi dobré dostupnosti
20.

 Dále byly navrženy jako potenciální 

levné biosorbenty mořské řasy, skořápky kokosových, vlašských a burských ořechů, a 

mnoho jiných
44, 14

. 

V rámci biosorpce chromu z vodného roztoku byly a jsou studovány sorpční 

schopnosti mnoha různých biosorbentů, výsledky některých z nich jsou pro přehlednost 

uvedeny v Tabulce 1. 
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Tabulka 1: Přehled sorpčních schopností některých druhů biomasy pro šestimocný chrom  

(převzato a upraveno 21, 38) 

Biomasa 
Vstupní koncentrace kovů v roztoku 

(mg/l) 

Adsorpce kovů 

(mg/g) 

BIOMASA PROKARYOTICKÝCH ORGANISMŮ 

Zooglea ramigera 25-400 3 

Streptomyces noursei 0,5-52 10,6 

Pseudomonas fluorescens 44,2 8,3 

ROSTLINNÁ BIOMASA 

Halimeda opuntia N 40 

Chlorella vulgaris 25-400 3,5 

Chlorella vulgaris (H
+
) 100 50 

Cladophora crispata 25-400 3 

BIOMASA HUB 

Saccharomyces cerevisiae 25-400 3 

Rhizopus arrhizus 25-400 4,5 

BIOMASA ŢIVOČICHŮ 

Ucides cordatus N 29,1 

Catla catla 50 21,3 

Vysvětlivka: N – není známá konkrétní hodnota 

Vzhledem k tomu, že se ve své diplomové práci zabývám biosorpcí šestimocného 

chromu na neživé rostlinné biomase, resp. biomase hub, zaměřím se ve své rešerši dále již 

na studie s tímto typem sorbentů.   

Velké množství výzkumů od různých autorů z Vysoké školy Báňské – technické 

univerzity Ostrava, například od Březinové, Mamrillové či Popkové a dalších dokazují, že 

je možné v procesu odstraňování šestimocného chromu z vodných roztoků a odpadních 

vod použít jako biosorbent odpadní biomasu rostlinného původu, sorpční schopnost byla 

zkoumána na skořápkách ořešáku královského (Juglans regia), šiškách smrku ztepilého 

(Picea abies) a odpadních luscích fazolu zahradního (Phaseolus vulgaris L.).
8, 26, 34

 

Z rostlinné biomasy byly zkoumány sorpční schopnosti pro šestimocný chrom dále 

na šiškách borovice lesní (Pinus sylvestris). Studie prokázala, že účinnost vázání iontů 

kovu se snižovala, jestliže se zvyšovala počáteční koncentrace kovů v modelovém roztoku. 

Příčinou byl zřejmě vyšší počet iontů Cr(VI) a nedostatek vazebných míst. Zvýšením 

teploty na 45°C při vstupní koncentraci kovu 300 mg/l bylo dosaženo nejvyšší adsorpční 

kapacity, a sice 251 mg/g.
41
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Pehlivan a Altun studovali biosorpci Cr(VI) z vodného roztoku na skořápkách 

lískových, mandlových a vlašských ořechů. Adsorpce kovu byla výrazně závislá na 

hodnotě pH. Pro skořápky lískových a vlašských ořechů byla optimální hodnota pH okolo 

3,5 a pro skořápky mandlí bylo největší účinnosti sorpce dosaženo při hodnotě pH 3. 

Nejvyšší adsorpci Cr(VI) (8,28 mg/g) vykazovaly skořápky lískových ořechů, adsorpce 

Cr(VI) u skořápek vlašských ořechů činila 8,01 mg/g. Nejhůře sorbovaly skořápky mandlí, 

u nichž adsorpční kapacita šestimocného chromu dosahovala pouhých 3,40 mg/g 

sorbentu.
32

 

Jain et al., zase zkoumali sorpční kapacitu pro šestimocný chrom na odpadní biomase 

z pěstování slunečnic (Helianthus annuus). Výzkum prokázal, že optimální podmínky pro 

průběh sorpce nastávají při teplotě 25 °C, 180 ot./min a hodnotě pH 2. Studie dále 

prokázala, že množství odstraněného šestimocného chromu se snižovalo se zvyšováním 

vstupní koncentrace kovu v modelovém roztoku, a naopak vyšší účinnosti sorpce bylo 

dosaženo zvyšováním množství sorbentu. Nejvyšší adsorpční kapacita q Cr(VI) činila 

8,177 mg/g a bylo jí dosaženo při pH roztoku 2, teplotě 25 °C, koncentraci sorbentu 4 g/l, 

vstupní koncentraci kovu 70 mg/l a kontaktním čase 120 min.
19

 

Ertugay a Bayhan se zase zabývali biosorpcí šestimocného chromu na žampiónu 

dvouvýtrusém (Agaricus bisporus). Nejlepších výsledků bylo dosaženo pahodnotě pH 

roztoku 1,0, teplotě 20 °C, počáteční koncentraci kovu 50 mg/l a koncentraci sorbentu 

10 g/l. Maximální účinnost odstranění šestimocného chromu byla 8 mg/g biosorbentu.
12

 

Subbaiah et al., studovali sorpci šestimocného chromu z vodného roztoku na 

outkovce pestré (Trametes versicolor). Studie prokázala, že tato houba z čeledi 

chorošovitých je výborným sorbentem. Maximální adsorpce kovu činila 125 mg/g a bylo jí 

dosaženo při hodnotě pH 4, vstupní koncentraci kovu 300 mg/l, koncentraci biosorbentu 

0,7 g/l a kontaktním čase 240 min. K regeneraci, tedy desorpci sorbentu byl využit roztok 

NaOH o koncentraci 0,1 mol/l.
40

 

Z vypracované rešerše je zřejmé, že se biosorpce šestimocného chromu zkoumala 

a stále ještě zkoumá na velkém množství různých druhů biosorbentů, přičemž jednotlivé 

sorbenty vykazují vyšší či nižší účinnost v odstraňování Cr(VI) z vodných roztoků. 

Zároveň je patrné, že pro každý sorbent existují zcela specifické podmínky, při kterých 

dosahuje biosorpce nejlepších výsledků. Studium optimálních podmínek pro biosorpci 
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daného kovu z vodného roztoku pro jednotlivé biosorbenty je proto velmi důležité, 

vzhledem k  individuálnímu chování každého z nich.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST  

V rámci teoretické části se budu věnovat popisu procesu biosorpce a faktorům, které 

biosorpci ovlivňují. Budu se zabývat taktéž charakteristikami zvoleného biosorbentu 

troudnatce pásovaného (Fomitopsis Pinicola) a šestimocného chromu.   

3.1 Biosorpce 

Biosorpce je proces, založený na schopnosti neživé biomasy mikroorganismů 

a rostlin vázat anorganické i organické látky z vodných roztoků. Jedná se o velmi efektivní 

a speciální metodu sorpce, v rámci níž lze odstranit a izolovat určité chemické látky 

z roztoku pomocí různých druhů biosorbentů. Metoda biosorpce se výrazně osvědčuje 

v oblasti vázání těžkých kovů i z velmi zředěných vodných roztoků
44

. Proces biosorpce je 

nejčastěji využíván k čištění odpadních vod s nízkými koncentracemi kovů, kdy se ještě 

nevyplácí používání selektivních sorbentů pro nahromadění některého z kovů či pro jeho 

izolaci ze směsi kovů
16

. 

Dostupnost a mobilita iontů kovů pro proces biosorpce, stejně jako vazba kovů na 

biosorbent, jsou ovlivňovány v závislosti na fyzikálně-chemických faktorech, a to na 

teplotě, hodnotě pH, koncentraci kovů ve vodném roztoku, přítomnosti jiných polutantů 

a dalších. Jednotlivé faktory mohou snižovat sorpci kovu, jiné naopak napomáhají 

k rychlejšímu navázání kovu a mohou zvyšovat i celkovou sorpční schopnost daného 

biosorbentu.
16, 44

 

Biosorpce má mnoho výhod, mezi něž lze zařadit hlavně:
2,
 
42

 

 vysokou účinnost, 

 finanční nenáročnost, 

 vysokou rychlost celého procesu, 

 ekologickou nezávadnost (žádné sekundární znečištění), 

 široké spektrum využitelné biomasy a její dostatek, 

 možnost regenerace biosorbentu, 

 možnost opětovného využití kovů. 
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Mezi nevýhody patří tzv. časné nasycení, to znamená, že může docházet k obsazení 

molekulových vazebných míst jinými ionty
2,
 

27
. Pro opětovné využití biosorbentu 

v procesu biosorpce je tedy nutná desorpce sorbovaného kovu a regenerace sorbentu. Jedná 

se ale o poměrně levné, jednoduché a také rychlé procesy, přičemž v rámci desorpce lze 

využít velkého množství zachyceného kovu vyšší cenové hodnoty
44

.  

3.1.1 Mechanismus biosorpce 

Mechanismus procesu sorpce buněčnou stěnou není závislý na metabolické činnosti 

buněk, je založen především na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem 

a funkčními skupinami nacházejícími se na povrchu buněčné stěny. Vazebné možnosti 

poskytují kovům zejména polysacharidy, lipidy a proteiny, které tvoří nejčastěji buněčnou 

stěnu. Vzhledem k nezávislosti procesu biosorpce na metabolismu buněk je vazba kovů na 

buněčný povrch velice rychlá
21, 27

. Principiálně je proces v podstatě stejný jako u 

iontoměničů, proto lze biosorbenty zjednodušeně chápat jako přirozené iontoměniče
45

.  

Chemické složení povrchových struktur buněčné stěny přímo souvisí s afinitou kovů 

k dané biomase. Funkční skupiny nacházející se na povrchu buněk jsou schopné reagovat 

s kovy fyzikálně-chemickými interakcemi. V závislosti na typu buněčné stěny lze určit, 

jaké ligandy jsou v povrchové struktuře přítomny a mohou tak sloužit jako sorbenty.
2
  

Zda přítomné skupiny jsou podstatné pro biosorpci daného kovu závisí na mnoha 

faktorech: 

 množství vazebných míst na biosorbentu, 

 přístupnosti vazebných míst, 

 chemickém stavu vazebných míst, tj. jejich dostupnosti, 

 afinitě mezi iontem kovu a vazebným místem, tj. na pevnosti vazby. 

Mezi hlavní vazebné skupiny (viz Tabulka 2) patří především hydroxylové, 

karboxylové, karbonylové, fosfátové a aminové funkční skupiny
39,

 
44

. 
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Tabulka 2: Hlavní vazebné skupiny důležité pro biosorpci (převzato 43) 

 
 

Vysvětlivky k tabulce: 
PS - polysacharidy; UA - kyselina močová; SPS - sulfátované polysacharidy; Cto - Chitosan; AA - aminokyseliny; 

PG - peptidoglykan; PL - fosfolipid; TA - teikoová kyselina; LPS - lipopolysacharidy; HSAB - Pearsonův 

koncept kyselin a zásad; i - intermediate (přechodný); s - soft (měkký); h - hard (tvrdý). 
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Podstata sil, jež poutají kov k povrchu tuhé fáze, může být založena na
21, 39

: 

 fyzikální adsorpci, 

 chemisorpci, 

 iontové adsorpci. 

Během procesu fyzikální adsorpce se uplatňují slabé mezimolekulární van der 

Waalsovy síly. Adsorpce probíhá na celém povrchu tuhé fáze, jelikož molekuly adsorbátu 

nejsou vázány na určité místo povrchu adsorbentu. Zároveň může docházet k tvorbě 

několika vrstev adsorbátu, a to především v závislosti na velikosti poutavých sil a objemu 

pórů, čímž lze pak dosáhnout značného nárůstu adsorpční kapacity
33

. Proces probíhá při 

relativně nízkých teplotách a je doprovázen uvolňováním nízkých adsorpčních tepel, jež se 

řádově rovnají desítkám kilojoulů
44

. Jedná se o velice rychlý a za určitých podmínek 

i vratný proces. Na podstatě fyzikální adsorpce je založena například biosorpce chromu 

houbami druhu Ganoderma lucidum a Aspergillus niger
21

.  

V procesu chemisorpce se uplatňují koordinační vazby mezi kationaktivními kovy 

(adsorbát) a některými funkčními skupinami částí povrchů buněčné stěny (adsorbentem). 

Mezi výborné adsorpční skupiny patří hlavně karboxylové a amino-skupiny
39

. Podstatou 

chemisorpce je tedy interakce často založená na elektronové vazbě. Proces probíhá jen na 

určitých místech povrchu adsorbentu, a to na tzv. aktivních (adsorpčních) centrech, která 

mají vyšší aktivační energii potřebnou pro vznik chemické vazby. Dochází tedy 

k vytvoření pouze jedné vrstvy molekul adsorbátu. Adsorpční kapacita je poměrně malá a 

celý proces je relativně pomalý, a to zejména za nízkých teplot. Příkladem chemisorpce 

může být například vznik kovových komplexů či chelátů
21, 44

. 

Iontová adsorpce je proces, při kterém se uplatňují zejména Coulombovské 

přitažlivé síly. Iontovou adsorpci lze principielně rozdělit na dva typy: 

 jednoduchá iontová adsorpce, 

 výměnná iontová adsorpce. 

Při jednoduché iontové adsorpci dochází přednostně k odstranění jednoho iontu 

z roztoku vlivem elektrostatických sil. Adsorpcí iontů tuhá částice získává elektrický 

náboj, děje se tak například na iontových mřížkách nerozpustných solí či hydroxidů. 
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U výměnné iontové adsorpce se za navázaný iont dostává do roztoku iont 

z povrchové části tuhé látky nebo iont z vnější části elektrické dvojvrstvy, který oproti 

navázanému nebezpečnému iontu je buď přijatelný anebo jeho přítomnost ve vodě vůbec 

nevadí.
21, 28

 

Adsorpce kovů z vodného roztoku může být molekulová a iontová. Při molekulové 

adsorpci dochází k sorpci celých molekul, u iontové adsorpce se sorbují pouze ionty, a to 

především v závislosti na polaritě povrchu tuhé části daného adsorbentu. Jestliže je povrch 

kladně nabitý, pak se sorbují anionty, má-li povrch zápornou polaritu, jsou přednostně 

sorbovány kationty. Adsorpce kovů z vodného roztoku patří k nejčastějším interakcím 

mezi ionty kovů a buňkami.
28

 

3.2 Rovnováha procesu biosorpce 

Pro posuzování množství navázaného kovu, a tím také v podstatě účinnosti daného 

procesu biosorpce, se využívá zjišťování jeho rovnovážného stavu. Rovnováha procesu je 

ustálena v momentě, kdy se množství nasorbovaného kovu již nezvyšuje s dobou trvání 

procesu a zároveň dojde k rozdělení adsorbované látky mezi pevnou a kapalnou fázi.  

Pro matematický popis rovnovážného stavu jsou nejčastěji používány dva modely 

adsorpčních izoterem, jedná se o matematický model Langmuirův a Freundlichův. 

Uvedené matematické modely však platí jen pro jednoduchý systém biosorpce v jedné 

vrstvě na jednom typu biosorbentu.
5
  

Langmuirův model předpokládá stechiometrický poměr vazebných míst a vázaných 

individuí 1:1. Dalším předpokladem je stejná afinita vazebných míst k iontům kovu. 

Základem tohoto modelu je předpoklad, že při nasycení povrchu adsorbentu již 

adsorbované molekuly nemigrují a adsorpční energie se nemění.
44 

Naopak Freundlichův matematický model je založen na předpokladu, že vazebná 

místa mají různou afinitu ke kovovým iontům a že místa s vyšší afinitou jsou obsazována 

těmito ionty přednostně.
43 

 

V mé diplomové práci využiji pro studium a matematický popis sorpční rovnováhy 

oba dva výše zmíněné modely adsorpčních izoterem, tzn. Langmuirův model 1. druhu 

a Freundlichův model. 
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3.2.1 Faktory ovlivňující rovnováhu biosorpce 

Studium a pochopení procesu biosorpce je velmi důležité a nabízí mnohé výhody. 

Hlavním účelem studia je většinou optimalizace biosorpčního procesu, tj. hledání 

optimálních podmínek, za kterých je biosorpce kovu z vodného roztoku nejefektivnější. Ke 

stanovení ideálních podmínek vede dlouhá cesta plná experimentů a omylů, pro redukci 

množství experimentů je nutná znalost vzájemných souvislostí.
44

 

Rovnováha procesu biosorpce je všeobecně ovlivňována těmito základními faktory: 

 teplota roztoku, 

 hodnota pH roztoku, 

 koncentrace biomasy, 

 přítomnost jiných iontů. 

Konkrétní množství vázaných kovů však závisí, kromě daného biosorbentu 

a fyzikálně-chemických parametrech, i na typu kovového iontu a jeho koncentraci 

v roztoku. Závislost biosorpce kovu na počáteční koncentraci kovu v roztoku byla 

podložena mnoha studiemi, ve kterých byl proces biosorpce intenzivnější se zvyšující se 

počáteční koncentrací kovu a trval po dobu obsazení všech vazebných míst.
21, 44

 

Při studiích biosorpce se využívá široké spektrum počátečních koncentrací kovů 

v rozmezí od desítek po stovky mg/l v závislosti na druhu sorbentu. U neživé rostlinné 

biomasy a biomasy hub jsou nejčastěji studovány vstupní koncentrace modelového roztoku 

šestimocného chromu od 50 až po 300 mg/l. 

Teplota ovlivňuje několik důležitých faktorů v procesu biosorpce, jako například 

stabilitu iontů kovů v roztoku, stabilitu komplexů sorbent-kov, uspořádání buněčné stěny 

nebo její ionizaci. Samotný proces biosorpce je teplotou ovlivňován v závislosti na 

převládajícím ději, jestliže je převládajícím dějem fyzikální adsorpce, pak s klesající 

teplotou účinnost procesu stoupá. V případě chemisorpce je mezi rostoucí teplotou 

a účinností procesu přímá závislost. Během některých procesů dokonce teplota neměla 

žádný vliv na výslednou účinnost. Teploty v rozmezí 20-35 °C zásadně neovlivňují průběh 

procesu a v porovnání s ostatními faktory, je vliv teploty na rovnováhu biosorpce malý.
1,
 
21
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Závislost procesu biosorpce šestimocného chromu na teplotě byla nejčastěji 

studována v teplotním rozpětí od 20 do 40 °C, v případě sorpce na borovicové šišky 

dokonce až do 45 °C, jelikož zvýšení teploty mělo významný vliv na výslednou účinnost 

celého procesu. Všeobecně se ale teplota považuje za méně významný faktor, proto je 

studie prováděna často pouze při laboratorní teplotě 25 °C. 

Hodnota pH vodného roztoku má jeden ze zásadních vlivů na proces biosorpce, 

jelikož ovlivňuje nejen rozpouštění kovů a jejich chování, ale i aktivitu vazebných skupin 

biomasy. Optimální hodnota pH pro sorpci kationtů je vyšší než 4,5, u aniontů se nachází 

v rozmezí 1,0-4,0. V případě nízkého pH roztoku jsou vodíkové ionty pevně vázány 

s místy na buněčném povrchu, čímž se tato vazebná místa stávají nedostupná pro cílové 

kationty. Zvyšováním hodnoty pH se zároveň zvyšuje počet negativních ligandů, a tím 

i dostupnost vazebných míst pro kationty z roztoku. Například adsorpce chromanu na 

chitosan je podporována snižováním pH na hodnotu 5,7, v rozmezí pH hodnot 2,5-5,7 je 

však již adsorpce na změně pH relativně nezávislá.  

Při extrémních hodnotách pH vodného roztoku může dojít k poškození struktur 

biosorbentu, projevuje se snížením jeho hmotnosti a sorpční kapacity. Hodnota pH 

vodného roztoku je významným faktorem ovlivňujícím rovnováhu procesu biosorpce, 

limitující je zároveň volba druhu biosorbentu a iontu kovu.
16, 44

 

V rámci studií biosorpce šestimocného chromu z vodného roztoku se jeví hodnota 

pH rovněž jako velice důležitý faktor, a to nejen z důvodu stálosti šestimocné formy 

chromu v kyselém prostředí. Sorpční schopnost byla zkoumána téměř vždy při hodnotách 

pH od 1,0 do 4,0, pouze v několika studiích do hodnoty pH 6,0. Nelze tedy jednoznačně 

určit, při které hodnotě pH je sorpce nejúčinnější, vzhledem k významné závislosti, jak na 

zvoleném biosorbentu, tak na sorbovaném kovu. 

Koncentrace biomasy má také vliv na sorpci kovů z roztoku, respektive na jejich 

specifickou adsorpci 
1
. Studiemi bylo prokázáno, že obecně vysoká koncentrace biomasy 

velmi dobře odstraňuje kovy z vodného roztoku, nicméně hmotnost kovu vztažená na 

miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně nízká. Vyšší koncentrace biomasy může 

také vést k vytváření velkých agregátů, které vytvořenou rovnováhu mezi kovem 

a povrchem buňky narušují.
16
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Při studiu biosorpčního procesu se využívá široká škála koncentrací biomasy, od 

desetin po desítky gramů sorbentu. Často používaná koncentrace biosorbentu při sorpci 

šestimocného chromu je 1g na 50 ml nebo 10 g na litr modelového roztoku. V rámci studia 

podmínek sorpce se pak koncentrace sorbentu různě upravují a zkoumá se vliv snížení, či 

zvýšení množství biomasy na průběh a účinnost procesu. 

Důležitým faktorem v ovlivňování procesu biosorpce je i přítomnost jiných iontů, 

a to zejména v odpadních vodách, při jejichž úpravě, respektive čištění se biosorpce 

nejčastěji využívá. S množstvím navázaných konkurenčních iontů se snižuje počet 

vazebných míst pro cílové těžké kovy, čímž může být výrazně snížena účinnost celého 

procesu.
1, 16

 Danou problematiku však ve své diplomové práci nestuduji. 

3.3 Biosorbent 

Biosorbent je biologický materiál, odvozený ze surové mikrobiální nebo rostlinné 

biomasy, který je schopen v rámci jednoduchého procesu biosorpce přímo sorbovat určité 

ionty kovů z vodného roztoku
44

. Využívanými biosorbenty jsou především buněčné stěny 

bakterií, řas, hub a vyšších rostlin
45

. Biosorbenty by měly mít vysokou sorpční schopnost a 

zároveň by měly být snadno dostupné za nízkou cenu a ve velkém množství. Jako vhodné 

zdroje biosorbentů se zdají být například průmyslové odpadní biomasy vznikající jako 

vedlejší produkty fermentačních procesů nebo biomasa mořských řas. 

V procesu biosorpce se nejlépe osvědčuje úprava biosorbentu na pevné granule 

z částic o zrnitosti 0,1-3 mm, které musí odolat tlakům při aplikaci v koloně a zároveň být 

permeabilní vůči vodě. Pro vyšší účinnost mohou být biosorbenty také různě chemicky 

upravovány před samotnou aplikací v procesu.
44

 

Ve své diplomové práci studuji biosorpci šestimocného chromu na troudnatci 

pásovaném (Fomitopsis pinicola), proto se v dalších kapitolách budu zabývat nejprve 

biomasou hub v obecné rovině, a poté detailně charakteristikou zvoleného biosorbentu. 

3.4 Charakteristika biomasy hub 

Říše hub je tvořena obrovskými a mnoha různorodými skupinami eukaryotických 

mikroorganismů, z nichž tři skupiny mají zásadní praktický význam, jedná se o kvasinky, 

plísně a houby. V přirozeném prostředí jsou houby všudypřítomné a důležitou roli hrají, jak 
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v přírodě, tak i v průmyslových procesech. V přírodě rozkládají organickou hmotu, čímž 

zajišťují koloběh živin, dále působí jako patogeny, symbionti rostlin nebo živočichů 

a neméně důležitou roli hrají také při hnilobě různých přírodních materiálů. V průmyslu jsou 

využívány například při výrobě ethanolu, kyseliny citronové, antibiotik, enzymů či vitamínů.  

U mnoha druhů hub a kvasinek byla pozorována schopnost vázat kovové prvky, což 

vedlo k jejich využívání v oblasti čištění odpadních vod od toxických kovů a zpětného 

získávání drahých kovů, např. zlata či stříbra. Oba druhy biomasy hub, jak živá, tak mrtvá, 

mají pozoruhodnou schopnost sorpce toxických a drahých kovů.
46

 

3.4.1 Sloţení buněčné stěny hub 

Buňky hub jsou chráněné pevnou buněčnou stěnou. Základní chemické složení 

buněčné stěny hub tvoří různé druhy polysacharidů a to až do 90 % celkového složení. 

Polysacharidy se často váží s dalšími látkami, např. proteiny, lipidy nebo pigmenty. 

Struktura buněčné stěny je vícevrstvá a mikrofibrilární.
21

 

Buněčnou stěnu hub lze rozdělit na čtyři základní vrstvy: 

 vnější vrstva, 

 vrstva tvořená glykoproteinovou sítí, 

 proteinová vrstva, 

 vnitřní vrstva s chitinovými mikrofibrilami. 

Pod vnitřní vrstvou s chitinovými mikrofibrilami se nachází již plazmatická 

membrána. Schéma stavby buněčné stěny hub je pro všechny druhy téměř shodná. Hlavní 

rovné chitinové řetězce jsou umístěné zejména ve vnitřních vrstvách buněčné stěny, které 

jsou překryté nevláknitými nebo jinými složkami, například glukanem či bílkovinami na 

povrchu.
10
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Obrázek 1: Strukturní vzorec chitinu18
 

Troudnatec pásovaný se řadí do taxonomické skupiny hub s názvem Stopkovýtrusé 

(Basidiomycetes, resp. Holobasidiomycetes)
3
. Skupina holobasidiomycet má buněčnou 

stěnu tvořenou z chitinu (viz Obrázek 1), který je chemicky velmi podobný celulose, pouze 

na uhlíku C2 má místo hydroxylové skupiny navázanou skupinu acetamidovou 

(CH3CONH-), a β-(1,3/1,6)-glukanu. Jejich řetězce jsou ještě zpevněné lipidy, proteiny 

a polysacharidy. Součástí buněčné stěny taky bývají pigmenty, polyfosforečnany 

a anorganické ionty. Karboxylové a fosfodiesterové skupiny dodávají buněčnému povrchu 

elektrický náboj.
10

 

Struktura a chemické složení buněčné stěny hub umožňuje zachycení kovů na jejím 

povrchu nebo v povrchových vrstvách. Buněčná stěna hub je tvořena mnoha různými 

funkčními skupinami, mezi něž patří například karboxylové (-COOH), thiolové (-SH), 

amidové (-NH2), hydroxidové (-OH) a fosforečnanové (-PO4
3-

). Důležitou roli při 

biosorpci hrají zejména fosforečnanové skupiny, aminoskupiny chitinu (R2-NH2) 

a chitozanu (R-NH2).
31

 

3.4.2 Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Ve své diplomové práci jsem si jako biosorbent zvolila troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola), protože bych ráda rozšířila databázi studovaných sorbentů 

o potenciálně účinnou biomasu, která je snadno dostupná a za nízkou cenu. Jedná se 

o nejedlou dřevokaznou houbu vyvolávající hnědou hnilobu. Roste velmi hojně, 

saprofytickým nebo parazitickým způsobem, na živém i odumřelém dřevě listnatých 
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a jehličnatých stromů ve Skandinávii a v pevninské části Evropy. Vyskytuje se v pásmu od 

nížin až do hor po celý rok.
11 

 

V Tabulce 3 je schematicky znázorněno taxonomické zařazení troudnatce pásovaného. 

Tabulka 3: Taxonomické zařazení Troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola)3,  

(převzato a upraveno dle nejnovější taxonomie hub) 

Říše Houby (Fungi) 

Třída Stopkovýtrusé (Agaricomycetes) 

Podtřída Holobazidiomycety (Holobasidiomycetes) 

Řád Chorošotvaré (Polyporales) 

Čeleď Troudnatcovité (Fomitopsidaceae) 

Rod Troudnatec (Fomitopsis) 

Druh Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) 

Jeho plodnice jsou víceleté, kloboukaté a širokým bokem přirostlé k substrátu. Šířka 

klobouku bývá 5-40 cm a plodnice má polokruhovitý tvar. Stářím se rozrůstá do plochy, 

čímž se její tvar mění na kopytovitý. Od přirůstajících vrstev je rýhovaný a barevně 

pásovaný (viz Obrázek 2), při okraji je plodnice bílá až nažloutlá (nejnovější vrstva), 

následně oranžová, a poté přechází do červené až černé barvy (nejstarší vrstva). Má 

drobné, světle okrové až žlutavé póry, které stářím hnědnou.
3
 

 
Obrázek 2: Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), (foto Lucie Nezvalová, 2010) 
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Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) je již dlouhou dobu v Asii využíván jako 

léčivá houba. Poskytuje zdravotní, nutriční a léčebné přínosy vzhledem ke své 

antimikrobiální, protizánětlivé a protinádorové aktivitě. Mezi chemické sloučeniny 

s těmito účinky, které lze nalézt v Troudnatci pásovaném, patří steroidy, seskviterpeny, 

lanostanoidy a triterpenové glykosidy. Bylo dokonce prokázáno, že polysacharidy získané 

z třiceti pěti denní kultivace této houby a jejich lihový extrakt nevykazuje žádné toxické 

účinky na endoteliální buňky a naopak má silný inhibiční účinek na vaskulární endoteliální 

růstový faktor, což znamená, že hraje důležitou roli v regulaci angiogenetického procesu, 

a tím i v léčbě rakoviny. Aplikace těchto inhibitorů angiogeneze získaných z hub je méně 

toxická než konvenční chemoterapie a je zde menší riziko vzniku rezistence k léčbě 

rakoviny.
17

 

Fytochemické zkoušky dichlormethanového, methanolového a hexanového extraktu 

Troudnatce pásovaného vedly k izolaci nových lanostanoidních derivátů. Nejméně u pěti 

z izolovaných steroidů byla v biologických testech pozorována a prokázána 

antimikrobiální aktivita proti bacilu sennému (Bacillus subtilis). Steroidy jsou soustředěny 

především v kůře plodnice Troudnatce pásovaného.
22, 36

 

Vzhledem k tomu, že se ve své diplomové práci budu zabývat biosorpcí 

šestimocného chromu z vodného roztoku, v následující kapitole se budu věnovat 

vlastnostem tohoto kovu a jeho formám výskytu ve vodách. 

3.5 Chrom 

Chrom se řadí do skupiny těžkých kovů. Jedná se o nejtvrdší elementární kov se 

značným zastoupením na Zemi i ve vesmíru. Přirozeně se vyskytuje v oxidačních stavech 

od –II do +VI. Mezi běžné oxidační stavy patří Cr
0
 (kovový chrom), Cr

+II
, Cr

+III
 a Cr

+VI
. 

Ve sloučeninách je nejstálejší v mocenství +III.
12,

 
30

 

Mezi antropogenní zdroje chromu v přírodních vodách patří především odpadní vody 

z kožedělného a textilního průmyslu, barevné metalurgie, povrchové úpravy kovů a vody 

z chladících okruhů, kde je chrom využívaný jako inhibitor koroze
24

. Odpadní vody 

z kožedělného a textilního průmyslu mohou obsahovat koncentrace chromu až v desítkách 

mg/l, v odpadních vodách z galvanického pokovování mohou být koncentrace dokonce 

ještě vyšší
33

. 
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Chrom je řazen mezi esenciální mikroprvky, hraje důležitou roli například při 

regulaci glukosy a tuků v krvi nebo při syntéze nukleových kyselin. Ve vyšších 

koncentracích je však toxický a jeho toxicita závisí především na jeho oxidačním stupni
33

. 

Sloučeniny Cr(VI) jsou toxické zejména pro bakterie, rostliny a živočichy, pro ryby je 

šestimocný chrom středně jedovatý. Všeobecně má chrom v šestimocném stavu 

karcinogenní a genotoxické účinky
4
. Šestimocný chrom ovlivňuje také chuť a barvu vody, 

proto je nutné stanovení, jak celkové koncentrace chromu, tak analytické odlišení 

koncentrace Cr(VI) (viz Tabulka 4).
33

 

Tabulka 4: Přípustné znečištění některých druhů vod celkovým a šestimocným chromem  

(převzato a upraveno 29) 

Druh vod 

Přípustná koncentrace 

celkového chromu  

mg/l 

Přípustná koncentrace 

šestimocného chromu  

mg/l 

Vodárenské toky 0,05 0,02 

Ostatní toky 0,3 0,05 

Odpadní vody odváděné 

jednotnou a splaškovou kanalizací 
0,5 0,1 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitost povolení 

k vypouštění odpadních vod, náležitost povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech obsahuje také v příloze č. 3 přípustné 

limity pro obsah šestimocného chromu obsaženého ve vypouštěných odpadních vodách 

z různých průmyslových odvětví.
29

 

3.5.1 Formy výskytu chromu ve vodách a jejich vlastnosti 

Ve vodách připadá v úvahu chrom v mocenství +III a +VI. Většina sloučenin 

šestimocného chromu je ve vodě velmi dobře rozpustná. V určitém rozmezí hodnot 

oxidačně-redukčního potenciálu může docházet buď k oxidaci Cr
+III 

nebo k redukci Cr(VI). 

K oxidaci může docházet buď působením kyslíku rozpuštěného ve vodě, avšak jedná se 

o velmi pomalou reakci, nebo pomocí sloučenin manganu v oxidačním stupni +III a +IV. 

Redukci podporuje kyselé prostředí. Probíhá za přítomnosti Fe
+II

, huminových látek, 

organických látek, které obsahují thiolovou skupinu -SH, aj. v bezkyslíkatém prostředí. 
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Některé druhy bakterií jsou zřejmě schopné také redukovat šestimocný chrom 

biochemickou cestou v aerobním prostředí. 

Chrom v oxidačním stupni +III je v přírodních vodách vázán především na 

nerozpuštěné látky a sedimenty, protože se v alkalickém prostředí významně sorbuje na 

hydratovaných oxidech Fe, Mn, Al, aj., případně se vysráží v podobě hydroxidů. 

Chromany jsou stabilní hlavně v zásaditém prostředí, v kyselém prostředí převažují jen při 

poměrně vysokých hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu. Adsorpce je u nich méně 

výrazná a v úvahu přichází až v kyselém prostředí, kdy je chrom přítomen jako anion. 

Migrační schopnost souvisí s rozdílnou adsorbovatelností, Cr(VI) snadno migruje v půdě 

a horninovém prostředí na rozdíl od Cr
+III

.
33
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V jednotlivých kapitolách experimentální části se budu zabývat následujícími 

metodikami: 

 sběru troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola),  

 úpravy biosorbentu,  

 stanovení kinetiky sorpce (rychlosti zachycování studovaného kovu) a sorpční 

kapacity (rovnováhy) biosorbentu, 

 analýzy šestimocného chromu v modelových roztocích před a po procesu 

biosorpce,  

 studia optimálních podmínek sorpce,  

 metodikou modelace adsorpčních izoterem. 

4.1 Metodika sběru biosorbentu a jeho příprava pro chemickou aktivaci 

V jednotlivých podkapitolách je detailněji popsán proces sběru biosorbentu z volné 

přírody a jeho následné tepelné a zrnitostní úpravy, včetně chemické aktivace. 

4.1.1 Sběr biosorbentu 

Plodnice troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) jsem sbírala převážně 

v Moravskoslezském kraji. Sběr probíhal od června do listopadu 2010. Biosorbent jsem 

ještě v čerstvém stavu upravila na menší kusy (viz Obrázek 3) a nechala vysušit při 

laboratorní teplotě. 

 
Obrázek 3: Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) před další úpravou (foto Petra Obalová, 2010) 
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4.1.2 Zrnitostní úprava 

Troudnatec pásovaný byl nejprve předupraven podrcením na menší částice pro další 

snadnější zpracování. K drcení biosorbentu byl využit mobilní drtič Raptor 624, 

model HT 6523 (Werco, Česká republika). Po podrcení jsem provedla zrnitostní úpravu 

sítováním přes soubor nerezových sít Retsch (Německo) na zrnitostní třídy 1-2, 2-3, 3-4 a 4-

5 mm (viz Obrázek 3).  

 

Obrázek 4: Jednotlivé zrnitostní frakce sorbentu pro biosorpci (foto Petra Obalová, 2010) 

4.1.3 Tepelná úprava 

Takto zrnitostně upravený sorbent jsem dále sušila při 105±1 °C do konstantní 

hmotnosti v sušárně ECOCELL standard (fa BMT, a.s. - MM Group, Česká republika). 

Stejný postup jsem použila také po chemické aktivaci v rámci zajištění přesné navážky pro 

stanovení adsorpční kinetiky a rovnováhy procesu biosorpce. 

4.1.4 Chemická aktivace 

V rámci zajištění lepších vazebných interakcí jsem biosorbent aktivovala aktivačním 

činidlem podle zkušeností z jiných studií, a sice kyselinou chlorovodíkovou (HCl) 

a hydroxidem sodným (NaOH) o molárních koncentracích 0,1mol/l, 1 mol/l a 2mol/l. 

V rámci slepého stanovení jsem na stejně mechanicky a tepelně upravený vzorek 

troudnatce pásovaného použila namísto aktivačních činidel jen destilovanou vodu, abych 

ověřila schopnost sorpce u chemicky neaktivovaného biosorbentu.
 8, 26, 47

 

Vstupní množství biosorbentu pro chemickou aktivaci bylo 10g/l aktivačního činidla. 

Tepelně a zrnitostně upravený biosorbent o frakcích 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm a 4-5 mm 

jsem navážila na analytických váhách typu TB – 215D (Denver Instrument, Germany) 

a nasypala do plastové vzorkovnice. K takto nachystanému sorbentu jsem přidala roztok 
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příslušného aktivačního činidla. Následně jsem takhle připravené vzorky sorbentu pro 

aktivaci umístila na třepačku typu GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) 

a nechala třepat při konstantních otáčkách 150 ot./min v časových intervalech 15, 30, 60 

a 90 min pro každou koncentraci aktivačního činidla. Po uplynutí časového intervalu jsem 

vzorek sorbentu promyla destilovanou vodou a ponechala ho v destilované vodě stát po 

dobu 24 h, aby byl odstraněn případný zbytek aktivačního činidla, což jsem ověřovala 

měřením hodnoty pH destilované vody po promytí aktivovaného sorbentu. Nakonec jsem 

aktivovaný sorbent oddělila od destilované vody, a jak již bylo zmíněno výše, sušila jsem 

ho při 105±1 °C do konstantní hmotnosti. 

4.2 Metodika modelování adsorpční kinetiky a rovnováhy sorpčního procesu 

Metodikou modelování adsorpční kinetiky lze zjistit dobu expozice, která je potřebná 

pro biosorpci daného kovu a pro ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi, z toho důvodu 

kinetika adsorpce předchází modelaci adsorpčních izoterem. 

Pro modelování adsorpční kinetiky byla nezbytná příprava modelového roztoku 

šestimocného chromu. Ve studovaných rešerších bylo využíváno pro tento experiment 

široké rozmezí vstupních koncentrací roztoků (od 50 až po 300 mg/l). Pro své experimenty 

jsem si zvolila jejich střední hodnotu, tedy 150 mg/l. Modelové roztoky Cr(VI) jsem 

připravovala ze standardu dichromanu draselného (K2Cr2O7) od firmy Penta a to vždy 

v den použití. Vstupní koncentraci biosorbentu v modelovém roztoku šestimocného 

chromu jsem ponechala na základě zkušeností z jiných studií, tedy 20 g/l 
47, 8

. Do 

vzorkovnice jsem vždy k přesně naváženému 1 g zrnitostně, tepelně a chemicky 

upraveného biosorbentu přidala 50 ml modelového roztoku Cr(VI), poté jsem je umístila 

na orbitální třepačku GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) a nechala třepat při 

150 ot./min po dobu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h. Ve stanovených časových intervalech jsem 

vzorky odebrala a zfiltrovala přes filtrační papír o hustotě 84 g/m
2
, (byl používán pro 

všechny filtrace). U výsledného filtrátu jsem následně spektrofotometricky stanovila obsah 

šestimocného chromu po procesu biosorpce a vždy změřila jeho hodnotu pH stolním pH 

metrem typu ION 340i (WTW, Česká republika). 

Obsah šestimocného chromu jsem analyzovala, jak v modelovém roztoku Cr(VI) 

v rámci ověření vstupní koncentrace (ci), tak ve výsledném filtrátu jako zbytkovou 
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koncentraci (cf) po ukončení procesu biosorpce, spektrofotometrickou metodou dle normy 

ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická 

metoda s 1,5-difenylkarbazidem
9
. Analýzy jsem prováděla na přístroji HACH typu 

DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Německo) v laboratoři Institutu Environmentálního 

inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Vzorky modelových 

roztoků Cr(VI) a výsledných filtrátů jsem ředila tak, aby koncentrace byla v rozsahu 

kalibrační přímky přístroje (tedy 0-2 mg/l). Každé měření jsem prováděla třikrát v rámci 

kontroly a zachování reprodukovatelnosti výsledků, všechny uváděné výsledky jsou tedy 

střední hodnotou průměru. 

Na základě naměřených vstupních a výstupních koncentrací jsem vypočítala adsorpci 

šestimocného chromu q pomocí následujícího vztahu
44

:  

 
S

ccV
q

fi 


  
(1) 

kde je: 

q  adsorpce kovu (mg/g); 

V  objem modelového roztoku šestimocného chromu (l); 

ci  vstupní koncentrace modelového roztoku šestimocného chromu (mg/l); 

cf  výstupní koncentrace modelového roztoku šestimocného chromu (mg/l); 

S  množství sorbentu přidaného do modelového roztoku šestimocného chromu (g); 

Ke grafickému znázornění závislosti adsorpce šestimocného chromu troudnatcem 

pásovaným na čase jsem použila program „Microsoft Office Excel“. 

4.3 Metodika studia optimálních podmínek biosorpce 

V následujících podkapitolách se budu věnovat jednotlivým metodikám pro 

modelaci a studium podmínek, které mohou pozitivně či negativně ovlivňovat proces 

biosorpce. V rámci možnosti porovnání výsledků jsem každou podmínku studovala 

samostatně. Optimální podmínky jsem experimentálně zjišťovala pouze u vzorku, který 

vykazoval při modelování adsorpční kinetiky nejvyšší účinnost v odstranění šestimocného 

chromu z modelového roztoku v co nejkratším čase, tj. u vzorku o zrnitostní frakci 4-5 mm 

a chemické aktivaci 2 mol/l kyselinou chlorovodíkovou po dobu 15 min Pro zachování 
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možnosti srovnání výsledků s výsledky ze studia adsorpční kinetiky, které bylo realizováno 

stejně jako veškeré experimenty na Institutu environmentálního inženýrství, jsem 

zachovala vstupní koncentraci modelového roztoku šestimocného chromu 150 mg/l. 

Výsledky adsorpce Cr(VI) v závislosti na studovaných podmínkách a čase jsem znázornila 

pomocí grafů vytvořených v programu „Microsoft Office Excel“. 

4.3.1 Hodnota pH 

Hodnota pH se považuje za významný faktor ovlivňující proces biosorpce. Ze 

zkušeností z rešerší jsem si zvolila studium sorpce šestimocného chromu při hodnotě pH 

modelového roztoku Cr(VI) 1, 2, 3 a 4. Mé rozhodnutí bylo také podmíněno vlastnostmi 

Cr(VI) a jeho závislosti na kyselém prostředí. Jednotlivé hodnoty pH modelových roztoků 

kovu byly udržovány pomocí pufrů a kontrolovány měřením hodnoty pH před a po procesu 

biosorpce.  

Do označené plastové vzorkovnice jsem k 1 g zrnitostně a chemicky upravenému 

sorbentu přidala 50 ml modelového roztoku šestimocného chromu o koncentraci 150 mg/l 

při jednotlivých hodnotách pH. Vzorkovnice jsem umístila na orbitální třepačku a nechala 

třepat po dobu 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 h. Ve stanovených časových intervalech jsem 

vzorky odebrala, zfiltrovala přes filtrační papír a následně stanovila zbytkovou koncentraci 

šestimocného chromu ve filtrátu. V rámci ověření vstupní koncentrace (ci) jsem vždy 

proměřila také modelový roztok Cr(VI).  

Pro možnost porovnání výsledků v rámci dílčích výzkumů, jsem ponechala 

nezměněné ostatní podmínky sorpce. Vlastní sorpce tedy probíhala při teplotě 25±1 °C, 

150 ot./min a koncentraci sorbentu 1g/50 ml modelového roztoku Cr(VI). 

4.3.2 Počet otáček 

Všeobecně se vliv počtu otáček na proces biosorpce považuje za méně významný. 

Na základě rešerší a technických možností orbitální třepačky GFL 3031 jsem studovala 

vliv počtu otáček na biosorpci šestimocného chromu při 100, 150, 200 a 250 ot./min  

Do označené plastové vzorkovnice jsem navážila 1 g zrnitostně a chemicky 

upraveného sorbentu a následně k němu přidala 50 ml modelového roztoku šestimocného 

chromu o koncentraci 150 mg/l. Vzorkovnice jsem umístila na orbitální třepačku a nechala 
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třepat po dobu 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 h při zvolených rychlostech otáčení. Po 

ukončení sorpce jsem vzorky odebrala, zfiltrovala přes filtrační papír a proměřila 

zbytkovou koncentraci šestimocného chromu. Obsah Cr(VI) jsem opět zjišťovala jak ve 

výsledném filtrátu, tak také ve vstupním modelovém roztoku v rámci ověření vstupní 

koncentrace (ci).  

Ostatní podmínky jsem ponechala beze změny, tzn., že sorpce probíhala při hodnotě 

pH=5, teplotě 25±1 °C a množství sorbentu 1g/50 ml. 

4.3.3 Koncentrace biosorbentu 

Ze studia odborných článků jsem zjistila, že existuje přímá závislost mezi 

zvyšováním koncentrace biosorbentu a množstvím vyloučeného kovu, přičemž ale 

adsorpční kapacita q sorbentu klesá. Pro studium vlivu koncentrace sorbentu na proces 

sorpce jsem si zvolila množství 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 3,0 g/50 ml modelového roztoku 

šestimocného chromu o koncentraci 150 mg/l. Experiment probíhal při nezměněné hodnotě 

pH=5. 

Ke zvoleným koncentracím biosorbentu jsem vždy do označené vzorkovnice přidala 

50 ml modelového roztoku Cr(VI), poté jsem je umístila na třepačku a nechala třepat při 

150 ot./min a teplotě 25±1 °C po dobu 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 h. V těchto časových 

intervalech jsem vzorky vždy odebrala, zfiltrovala a stanovila obsah šestimocného chromu 

před zahájením a po ukončení procesu sorpce. 

4.3.4 Teplota 

Ovlivňování procesu biosorpce prostřednictvím teploty je závislé především na 

převládajícím ději, který je podstatou sil vazby sorbent-kov. U chemisorpce bude 

zvyšování teploty pozitivně ovlivňovat adsorpci kovu z roztoku, naopak při fyzikální 

adsorpci se bude množství vyloučeného kovu snižovat se zvyšující se teplotou. Mnohdy 

ale teplota neovlivňuje proces biosorpce žádným způsobem. V rámci studia ostatních 

faktorů se vliv teploty na proces biosorpce všeobecně považuje za málo významný. Při 

experimentálním zjišťování závislosti adsorpce šestimocného chromu pomocí troudnatce 

pásovaného na teplotě jsem si zvolila studované teplotní rozmezí 20-40 °C. Jednotlivé 
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experimenty jsem tedy uskutečnila při teplotě 20, 25, 30, 35 a 40 °C. Ostatní parametry 

zůstaly nezměněny. 

V rámci experimentu jsem si navážila do označené plastové vzorkovnice 1 g 

upraveného biosorbentu, přidala 50 ml modelového roztoku Cr(VI)
 
 o koncentraci 150 mg/l 

a nechala třepat na třepačce při 150 ot./min ve stejných časových intervalech, jako 

u předešlých experimentů, při zvolených teplotách s možnou odchylkou ±1 °C. Po uplynutí 

časového intervalu jsem vzorky odebrala, zfiltrovala a zanalyzovala obsah Cr(VI) ve 

vstupním modelovém roztoku a taktéž ve výsledném filtrátu. 

4.4 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Při modelaci adsorpčních izoterem jsem vycházela z poznatků získaných ze studia 

adsorpční kinetiky a studia optimálních podmínek pro proces biosorpce šestimocného 

chromu pomocí troudnatce pásovaného. Z modelování adsorpční kinetiky Cr(VI) a studia 

optimálních podmínek jsem zjistila dobu expozice nutnou pro ustálení rovnováhy mezi 

oběma fázemi, dále úpravu vzorku, která vykazovala nejlepší výsledky při sorpci a také 

podmínky, za kterých bylo dosaženo největší účinnosti odstranění šestimocného chromu.  

Pro modelování adsorpčních izoterem byl tedy použit pouze vzorek sorbentu 

o zrnitostní frakci 4-5 mm, aktivovaný 2 mol/l kyselinou chlorovodíkovou (HCl) po dobu 

15 min. Ze studie podmínek bylo největší účinnosti sorpce dosaženo při hodnotě pH=1, 

laboratorní teplotě 25 °C, při 150 ot./min a koncentraci biosorbentu 20 g/l. Z toho důvodu 

jsem při modelaci adsorpčních izoterem tyto podmínky zajistila.  

Pro studium adsorpčních izoterem jsem si připravila řadu modelových roztoků 

šestimocného chromu o různých koncentracích, počáteční koncentraci jsem ponechala 

stejnou jako u předešlých experimentů 150 mg/l, další vstupní koncentrace roztoků Cr(VI)
 

jsem zvolila 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 a 1 000 mg/l. Koncentrace jsem 

zvyšovala vzhledem k tomu, že jsem zaznamenala u studovaného sorbentu vysokou 

účinnost adsorpce Cr(VI), která se projevovala odstraněním veškerého šestimocného 

chromu u téměř všech modelových roztoků. Všechny modelové roztoky byly pomocí pufru 

udržovány na hodnotě pH=1, tuto hodnotu jsem ověřovala měřením před a po procesu 

biosorpce. 
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K 1 g upraveného biosorbentu jsem vždy do označené vzorkovnice přidala 50 ml 

modelového roztoku Cr(VI) o jednotlivých koncentracích a nechala třepat do ustálení 

rovnováhy, zjištěné na základě studia adsorpční kinetiky a studia optimálních podmínek, 

tj. po dobu 1 h na orbitální třepačce při 150 ot./min a teplotě 25±1 °C. Po uplynutí 

časového intervalu jsem vzorky odebrala, zfiltrovala a provedla analýzu šestimocného 

chromu jak u vstupních koncentrací modelových roztoků, tak u rovnovážných 

(zbytkových) koncentrací ve výsledném filtrátu.  

Z naměřených vstupních a výstupních koncentrací šestimocného chromu jsem 

vypočítala adsorpci kovu q podle vzorce (1).  

K popisu adsorpčních izoterem jsem použila 1. Langmuirův model a Freundlichův 

model, oba v linearizované formě. Langmuirův model v lineární formě je vyjádřen 

následující rovnicí
5, 19

: 
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q   adsorpce kovu (mg/g); 

qmax   maximální adsorpce kovu za určitých podmínek (mg/g); 

b   Langmuirova konstanta související s afinitou mezi kovem a sorbentem; 

cf   zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) (mg/l). 

Langmuirova konstanta b se stanovuje empiricky a vyjadřuje afinitu vazebných míst 

k Cr(VI). 

Freundlichův model v lineární formě je vyjádřen následujícím vztahem
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kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g); 

k, n konstanty zahrnující všechny faktory, které ovlivňují proces biosorpce 

cf zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) (mg/l). 

Freundlichova konstanta k souvisí s maximální vazebnou kapacitou, konstanta n 

slouží k popisu afinity vazby pro Cr(VI). Obě Freundlichovy konstanty ovlivňují model 

adsorpční izotermy, čím vyšší jsou jejich hodnoty, tím vyšší je adsorpční kapacita pro daný 

kov, obě konstanty (k a n) jsou empiricky stanoveny.
19

 

Maximální adsorpční kapacitu qmax a konstanty pro oba dva modely jsem vypočítala 

pomocí lineární regrese rovnic (2,3) v programu „Microsoft Office Excel“, ve kterém jsem 

zároveň vytvořila i grafy jednotlivých adsorpčních izoterem.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V následujících kapitolách se budu zabývat hodnocením výsledků kinetiky adsorpce, 

dílčími výsledky zjištěnými při studiu optimálních podmínek, při kterých měla biosorpce 

pomocí troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) nejvyšší účinnost. Popsány 

a diskutovány budou také výsledné matematické modely Langmuirovy a Freundlichovy 

adsorpční izotermy. 

5.1 Vyhodnocení adsorpční kinetiky šestimocného chromu  

V rámci studia adsorpční kinetiky jsem využila pouze vzorky sorbentu chemicky 

upravené kyselinou chlorovodíkovou, jelikož u chemické aktivace hydroxidem sodným 

docházelo k poškození (spálení) sorbentu. Kromě této skutečnosti vznikal také problém 

s velmi vysokou hodnotou pH (pH=12), jenž se i přes důkladné promývání destilovanou 

vodou nedařilo snižovat. Zbytky aktivačního činidla tedy nebylo možné odstranit. 

Vzhledem k optimálním podmínkám pro sorpční proces a výrazné závislosti stability 

šestimocného chromu v kyselém prostředí, byly vzorky chemicky upravené hydroxidem 

sodným proto vyřazeny z experimentu.  

Co se týče srovnávacího vzorku biosorbentu, jenž byl aktivován pouze destilovanou 

vodou, jeho výsledky neměly vypovídající hodnotu vzhledem k zákalu vznikajícího 

u výsledných filtrátů, který se rovněž nedařilo odstranit. Vzhledem k faktu, že pro 

stanovení šestimocného chromu byla používána spektrofotometrická metoda, u níž by 

zákal výrazně zkreslil výsledné hodnoty, nebyly vzorky aktivované v destilované vodě dále 

v experimentech studovány.  

Jak již tedy bylo zmíněno výše, při studiu adsorpční kinetiky šestimocného chromu 

pomocí troudnatce pásovaného jsem zkoumala jen vzorky biosorbentu chemicky upravené 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l a zrnitostních 

třídách 1-2, 2-3, 3-4 a 4-5 mm. Výsledky kinetiky adsorpce šestimocného chromu jsem 

znázornila graficky. V rámci větší přehlednosti a snadnějšího vyhodnocení zjištěných dat 

jsem grafy vytvořila pro jednotlivé zrnitostní frakce. Všechna grafická znázornění uvádějí 

závislost adsorpční kapacity q biosorbentu na čase.  
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Na Obrázku č. 5 jsou graficky znázorněna výsledná data kinetiky adsorpce Cr(VI) 

pro sorbent o zrnitostní frakci 1-2 mm. 

 
Obrázek 5: Adsorpční kinetika šestimocného chromu u troudnatce pásovaného o zrnitostní frakci 1-2 mm 

Vysvětlivky: 0,1; 1; 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 1-2 – zrnitostní frakce 

Jak lze vidět na Obrázku 5, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází po dvanácti hodinách expozice. Poté se již adsorpční kapacita q výrazně 

nemění, pouze mírně stoupá. Průběh i výsledky kinetiky adsorpce šestimocného chromu 

u vzorků biosorbentu o velikostní frakci 1-2 mm jsou velmi podobné. Největší účinnost 

v odstranění Cr(VI) (7,377 mg/g), jsem zaznamenala u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l s časem aktivace 90 min (1M/HCl/90/1-2). Jen 

nepatrně nižší adsorpční kapacitu (7,237 mg/g) vykazoval vzorek (1M/HCl/30/1-2) 

s časem aktivace pouhých 30 minut, což má význam z hlediska úspory času. Naopak 

k nejnižšímu odstranění Cr(VI) z modelového roztoku došlo u vzorku aktivovaného HCl 

o nejnižší koncentraci, tedy 0,1 mol/l a nejkratším časem aktivace 15 min. Adsorpční 

kapacita činila pouhých 6,693 mg/g. Nejedná se však o významné rozdíly, obecně lze ale 
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říci, že vyšších adsorpčních kapacit q dosahovaly vzorky troudnatce pásovaného 

aktivované pomocí koncentrovanější HCl, tedy 1 a 2 mol/l.   

 

Obrázek 6: Adsorpční kinetika šestimocného chromu u troudnatce pásovaného o zrnitostní frakci 2-3 mm 

Vysvětlivky: 0,1; 1; 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla (mol/l); HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace (min); 1-2 – zrnitostní frakce (mm) 

U kinetiky adsorpce Cr(VI) pro frakci biosorbentu o velikosti 2-3 mm se rovnováha 

taktéž téměř ustálila až po 12 h expozice. Vzorky měly opět velmi podobnou účinnost 

v odstranění šestimocného chromu z modelového roztoku (viz Obrázek 6). Stejné množství 

vyloučeného Cr(VI) (7,23 mg/g) vykazovaly i vzorky aktivované kyselinou chlorovodíkovou o 

koncentraci 1 a 2 mol/l při době aktivace 60 min (1M/HCl/60/2-3; 2M/HCl/60/2-3). Tyto 

vzorky měly zároveň nejvyšší účinnost v odstranění Cr(VI) ze všech studovaných vzorků. 

V rámci úspory financí by bylo samozřejmé efektivnější využití chemické úpravy s použitím 

nižší koncentrace aktivačního činidla, tedy 1 mol/l (1M/HCl/60/2-3). Nejnižší sorpční kapacitu 

(6,44 mg/g) jsem zaznamenala u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l a s dobou aktivace 30 min (0,1M/HCl/30/2-3). Při dalším zvyšování 

doby aktivace na 60 a 90 min docházelo u stejného vzorku k mírnému navýšení adsorpční 
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kapacity, ale jak je vidět z grafu, nejedná se o významnou změnu. Nicméně lze na základě této 

skutečnosti usuzovat, že při nízké koncentraci aktivačního činidla je nutné navýšit čas aktivace, 

čímž může u těchto vzorků dojít k nárůstu sorpční kapacity a to zároveň při zachování nízkých 

finančních nákladů. Celkově lze ale konstatovat, že vyšší účinnost sorpce se projevila u vzorků 

aktivovaných vyšší koncentrací kyseliny chlorovodíkové, přičemž plně postačuje aktivace 

pomocí koncentrace 1 mol/l. 

Na Obrázku č. 7 jsou graficky znázorněna výsledná data studia kinetiky adsorpce 

Cr(VI) pomocí troudnatce pásovaného zrnitostně upraveného na frakci 3-4 mm. 

 

Obrázek 7: Adsorpční kinetika šestimocného chromu u troudnatce pásovaného o zrnitostní frakci 3-4 mm 

Vysvětlivky: 0,1; 1; 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla (mol/l); HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace (min); 1-2 – zrnitostní frakce (mm) 

Doba expozice nutná pro ustálení rovnováhy se u vzorků vykazujících nejvyšší 

účinnost v odstranění šestimocného chromu z modelového roztoku pohybuje opět kolem 

dvanácti hodin. Jedná se o vzorky sorbentu aktivované kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 2 mol/l ve všech časech aktivace (15, 30, 60 a 90 min), přičemž nejvyšší 
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adsorpční kapacitu (7,52 mg/g) měl vzorek s nejdelší dobou aktivace (2M/HCl/90/3-4). Při 

kratších časech aktivace (15, 30 a 60 min) u stejného vzorku byla sorpční kapacita, jak lze 

vidět také z grafu, jen nepatrně nižší. Vzhledem k tomu, že snížení adsorpce Cr(VI) je jen 

v desetinách mg/g, v rámci úspory času by bylo vhodnější použití kratší doby chemické 

úpravy sorbentu. U chemické úpravy troudnatce pásovaného pomocí HCl o koncentraci 

0,1 mol/l a 1 mol/l měly adsorpční kapacity nižší hodnoty a tyto dvě úpravy byly, co se týče 

účinnosti sorpce, téměř shodné. Odchylka se pohybovala opět v rámci desetin mg/g. 

Nejmenší adsorpční kapacitu (6,15 mg/g) jsem zaznamenala u vzorku chemicky upraveného 

nejslabší HCl (0,1 mol/l), a to i přes nejdelší čas aktivace 90 min (0,1M/HCl/90/3-4), čímž se 

opět potvrdilo, že vyšší adsorpční kapacitu q pro šestimocný chrom vykazují především 

vzorky aktivované vyšší koncentrací aktivačního činidla, resp. kyselinou chlorovodíkovou. 

 

Obrázek 8: Adsorpční kinetika šestimocného chromu u troudnatce pásovaného o zrnitostní frakci 4-5 mm 

Vysvětlivky: 0,1; 1; 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla (mol/l); HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace (min); 1-2 – zrnitostní frakce (mm) 
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Na základě studia kinetiky sorpce šestimocného chromu u troudnatce pásovaného 

o frakci 4-5 mm (viz Obrázek 8) mohu konstatovat, že nejvyšší adsorpční kapacitu 

(7,34 mg/g) má vzorek aktivovaný po dobu 15 min a to kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 2 mol/l (2M/HCl/15/4-5). Velice podobné výsledky jsem zaznamenala také 

u stejných vzorků ale s delší dobou aktivace (30, 60 a 90 min). Jak je také vidět, u vzorků 

s nejvyšší účinností v odstranění Cr(VI) z modelového roztoku, dochází k ustálení 

adsorpční rovnováhy při době expozice 12 h. Nejnižší sorpční kapacitu (5,74 mg/g) 

vykazoval vzorek chemicky upravený 0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou s nejkratší 

dobou aktivace 15 min (0,1M/HCl/15/4-5). Pokud se ale prodlužovala doba aktivace u 

tohoto vzorku, pak mírně vzrostla také adsorpce Cr(VI), u vzorku s dobou aktivace 90 min 

(0,1M/HCl/90/4-5) činila adsorpční kapacita již 6,13 mg/g. Celkově lze opět usuzovat 

přímou úměru mezi zvyšováním koncentrace aktivačního činidla a účinností adsorpce 

šestimocného chromu. 

5.1.1 Celkové zhodnocení výsledků adsorpční kinetiky  

Celkově po zhodnocení všech výsledných naměřených dat při studiu adsorpční 

kinetiky šestimocného chromu z modelových roztoků lze konstatovat, že troudnatec 

pásovaný vykazuje velice dobré výsledky při sorpci. Jak je velmi dobře patrné, 

(viz Obrázek 5-8), sorpční kapacity jednotlivých vzorků při různé zrnitostní a chemické 

úpravě vykazují podobné výsledky. Pro navazující experimenty jsem si zvolila sice 

finančně náročnější, ale z časového hlediska nejúspornější, chemickou úpravu kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l s časem aktivace 15 min pro vzorek biosorbentu 

o zrnitostní frakci 4-5 mm. Nejvyšší koncentraci aktivačního činidla při chemické úpravě 

jsem si zvolila vzhledem ke skutečnosti, že nejvyšší adsorpční kapacitu vykazovaly vzorky 

při této chemické úpravě téměř u všech velikostních frakcí a že adsorpce Cr(VI) měla 

tendenci stoupat se vzrůstající koncentrací použitého aktivačního činidla při chemické 

úpravě sorbentu. Co se týče zvolené zrnitostní frakce 4-5 mm, posuzuji její praktičnost při 

využití ve velkých sorpčních kolonách v praxi, kde může při sorpci na menší zrnitostní 

frakce docházet k ucpání kolon vlivem vznikajících agregátů.  

Pro navazující experimenty, tj. studium optimálních podmínek biosorpce 

šestimocného chromu z modelového roztoku a studium adsorpčních izoterem, jsem využila 

tedy pouze vzorek troudnatce pásovaného, zrnitostně upraveného na frakci 4-5 mm 
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a chemicky aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l s časem 

aktivace 15 min. 

5.2 Vyhodnocení získaných dat ze studia optimálních podmínek 

Jak již bylo zmíněno, každou podmínku jsem studovala samostatně, přičemž ostatní 

parametry jsem ponechala nezměněné v rámci zachování možnosti porovnání výsledků. 

Jednotlivá grafická znázornění ukazují vliv jednotlivých studovaných podmínek na proces 

biosorpce, resp. adsorpční kapacitu q troudnatce pásovaného ve stanovených časových 

intervalech. 

Vliv hodnoty pH na biosorpci šestimocného chromu z modelového roztoku pomocí 

troudnatce pásovaného znázorňuje Obrázek č. 9. V rámci experimentu jsem studovala vliv 

na sorpci při hodnotách pH modelového roztoku Cr(VI) 1, 2, 3 a 4. 

 

Obrázek 9: Vliv hodnoty pH na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí troudnatce pásovaného po 

jednohodinové expozici 

Výsledné hodnoty v grafu jsou pouze po jednohodinové expozici, jelikož ostatní data 

neměla vypovídající hodnotu vzhledem k vzniklému zákalu u výsledných filtrátů. Zákal 

vznikal u studovaných vzorků při delším čase expozice. Jak lze vidět z Obrázku 9, nejvyšší 

sorpční kapacita byla dosažena při hodnotě pH=1 (7,20 mg/g). U zmíněného vzorku došlo 
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během jedné hodiny k poklesu koncentrace Cr(VI) ze 150 mg/l až na pouhé 2 mg/l. Při dalším 

zvyšování hodnoty pH se postupně úměrně snižovala účinnost sorpce. Nejnižší účinnost 

(3,90 mg/g) odstranění Cr(VI) jsem zaznamenala u vzorku s hodnotou pH=4. Ze získaných dat 

lze tedy konstatovat, že snižování hodnoty pH mělo velice pozitivní vliv a to jednak na sorpční 

kapacitu biosorbentu a také na dobu expozice nutnou pro ustálení rovnováhy.  

Na následujícím Obrázku č. 10 lze vidět vliv studovaných teplot na výslednou 

sorpční kapacitu q troudnatce pásovaného v jednotlivých časových intervalech. Vliv 

teploty na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku jsem zjišťovala při teplotách procesu 

20, 25, 30, 35 a 40 °C. Všechny udávané teploty jsou s možnou odchylkou ±1 °C. 

 

Obrázek 10: Vliv teploty na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí troudnatce pásovaného 

Jak je z Obrázku č. 10 velmi dobře patrné, adsorpční kapacita q troudnatce pásovaného 

se vlivem teplot významně nijak nemění. Průběh sorpce i jednotlivé výsledky jsou velmi 

podobné. Liší se pouze v řádu desetin mg/g. Při nejvyšší teplotě 40 °C docházelo z počátku 

k velice rychlému stoupání sorpční kapacity, následně ale došlo k ustálení rovnovážného 

stavu a výsledná hodnota adsorpční kapacity (7,50 mg/g) je plně srovnatelná s hodnotami při 

podstatně nižších teplotách. Nejvyšší účinnost (q=7,60 mg/g) v odstranění Cr(VI) 

z modelového roztoku vykazoval vzorek, jenž byl studován při teplotě 35 °C. U zmíněného 
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vzorku došlo k úplnému odstranění Cr(VI) po době expozice 18 h. Relativně nejnižší 

adsorpční kapacitu (7,41 mg/g), v rámci realizovaných experimentů, jsem zaznamenala 

u vzorku, které byly během sorpce zahřívány na teplotu 30 °C. Stejné adsorpční kapacity 

(7,50 mg/g) pak vykazovaly vzorky při teplotě 20 a 25 °C. U všech vzorků došlo k vyloučení 

téměř veškerého šestimocného chromu z modelového roztoku. Je zřejmé, že teplota má 

u troudnatce pásovaného zanedbatelný vliv na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku. 

Využívání vyšších teplot při procesu biosorpce v praxi je dle mého názoru energeticky, 

a tedy i ekonomicky velmi náročné. Vzhledem k prakticky stejným výsledkům bych proto 

doporučovala biosorpci při 20±1 °C, případně při laboratorní teplotě 25±1 °C. 

Závislost adsorpční kapacity q troudnatce pásovaného na počtu otáček je 

znázorněno na Obrázku č. 11. Studium ovlivňování sorpce prostřednictvím počtu otáček 

jsem zjišťovala při rychlosti otáčení 100, 150, 200 a 250 ot./min. 

 

Obrázek 11: Vliv počtu otáček na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí troudnatce pásovaného 

V rámci souboru testovaných vzorků nedocházelo k významným rozdílům ve 

výsledné adsorpční kapacitě, stejně tak počet otáček neovlivnil ani průběh sorpčního 

procesu. Vyšší adsorpční kapacitu (7,50 mg/g) jsem zaznamenala pouze u dvou vzorků a to 

při otáčkách 150 a 200 ot./min. U všech vzorků došlo k odstranění téměř veškerého 

šestimocného chromu, resp. z původní koncentrace vstupního modelového roztoku 
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150 mg/l na v průměru výslednou koncentraci 3 mg/l. Z výsledků experimentu lze tedy 

usuzovat, že nedochází k žádnému významnému ovlivňování biosorpce Cr(VI) z vodného 

roztoku pomocí troudnatce pásovaného vlivem změn otáček. Na základě experimentu bych 

vzhledem k shodným výsledkům a úspoře energií doporučovala využít 150 ot./min. 

Případně vyzkoušet biosorpci Cr(VI) pomocí troudnatce pásovaného na nehybných roštech 

v sorpční koloně, protože je reálným předpokladem, že by mohlo docházet k sorpci i bez 

aplikace míchání během sorpčního procesu. 

Na Obrázku č. 12 je graficky znázorněna závislost zvyšování koncentrace 

biosorbentu na účinnost odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku. Vliv 

koncentrace sorbentu na biosorpci Cr(VI) jsem experimentálně ověřovala při množství 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 3,0 g/50 ml modelového roztoku Cr(VI).   

 

Obrázek 12: Vliv koncentrace biosorbentu na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí  

troudnatce pásovaného 

Jak lze vidět z grafu, zvýšení koncentrace biosorbentu mělo dle očekávání velice 

pozitivní vliv na rychlost ustálení rovnováhy biosorpce. Vzhledem k ponechané vstupní 

koncentraci modelového roztoku 150 mg/l se zvýšení množství sorbentu projevilo 

vyloučením veškerého šestimocného chromu a to již po velmi krátké době, tj. například 
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předpokládaná závislost mezi koncentrací biosorbentu a sorpční kapacitou, kdy zvyšování 

koncentrace biosorbentu má za následek snižování adsorpční kapacity q. Nejvyšší sorpční 

kapacitu (7,47 mg/g) jsem zaznamenala u vzorku s koncentrací sorbentu 1g/50 ml. Naopak 

nejnižší sorpční kapacitu (2,49 mg/g) vykazoval vzorek s koncentrací sorbentu 3g/50 ml. 

Celkově lze tedy zhodnotit zvyšování koncentrace biosorbentu na proces biosorpce za 

pozitivní, protože tak dochází k rychlejšímu ustálení rovnovážného stavu biosorpce, což 

lze považovat za pozitivní ovlivňování vzhledem k úspoře času.  

5.2.1 Celkové zhodnocení výsledků ze studia optimálních podmínek 

Z experimentálně získaných dat při studiu optimálních podmínek biosorpce 

(teplota, hodnota pH, počet otáček a koncentrace biosorbentu) šestimocného chromu 

z modelového roztoku pomocí troudnatce pásovaného (viz Obrázek 9-12) lze 

konstatovat, že na proces nemá výrazný vliv teplota a počet otáček. Koncentrace 

biosorbentu měla velmi pozitivní vliv na rychlost ustálení rovnováhy, nicméně celková 

adsorpční kapacita se ale snižovala. Vlastní experiment tedy prokázal, že zvyšováním 

množství sorbentu dochází k vyloučení veškerého šestimocného chromu za kratší 

časový interval.  

Vzhledem k tomu, že předpokládám při případném využití v sorpční koloně 

dostatečně velké množství sorbentu, tímto faktorem jsem se již dále nezabývala. 

Z hlediska praktičnosti je podstatná především doba expozice, a proto jsem pro studium 

adsorpčních izoterem zvolila jednoznačně jako optimální parametr hodnotu pH=1 

a ostatní podmínky jsem ponechala beze změny vzhledem k zanedbatelnému vlivu na 

vlastní proces biosorpce Cr(VI). 

5.3 Vyhodnocení adsorpčních izoterem pro šestimocný chrom 

Při modelaci adsorpčních izoterem pro šestimocný chrom jsem navazovala na 

výsledky z předešlých experimentů, tj. studie adsorpční kinetiky a studia optimálních 

podmínek pro biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí troudnatce pásovaného. 

Modelování adsorpčních izoterem jsem tedy prováděla na sorbentu zrnitostně upraveném 

na frakci 4-5 mm a chemicky aktivovaném kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

2 mol/l s časem aktivace 15 min při zjištěných optimálních podmínkách, tj. při pH=1 

modelového roztoku Cr(VI), teplotě 25±1 °C, rychlosti otáčení 150 ot./min a koncentraci 
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sorbentu 1g/50 ml roztoku Cr(VI). V rámci studia adsorpčních izoterem jsem použila 

modelové roztoky Cr(VI) o vstupních koncentracích 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 

600, 700, 800 a 1 000 mg/l. Pro popis a vyhodnocení experimentálně získaných dat jsem 

použila I. Langmuirův a Freundlichův matematický model adsorpčních izoterem 

v linearizované formě. 

Langmuirovu adsorpční izotermu I. druhu pro šestimocný chrom znázorňuje 

Obrázek č. 13. V rámci studia adsorpčních izoterem jsem ukončila řadu modelových 

roztoků Cr(VI) koncentrací 1 000 mg//l. Roztok o koncentraci 1 000 mg/l byl použit pouze 

v rámci ověření, zda kapacita použitého sorbentu pro šestimocný chrom byla maximálně 

naplněna. Při koncentraci 1 000 mg/l však prudce poklesla adsorpční kapacita daného 

vzorku, což by mohlo být způsobeno vysokým konkurenčním bojem jednotlivých iontů 

Cr(VI) o místa na povrchu sorbentu. Z experimentu vyplynulo, že k plnému nasycení 

sorbentu dochází při vstupní koncentraci modelového roztoku Cr(VI) 800 mg/l. V grafu 

jsem proto zaznamenala jen výsledky vzorků o vstupních koncentracích 150 – 800 mg/l.  

 

Obrázek 13: Model Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu pro Cr(VI) 

Do grafu Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu jsem pak vynesla experimentálně 

naměřená data a proložila je přímkou pomocí metody nejmenších čtverců. Lineární regrese 

y = 0,035x + 0,635

R² = 0,991

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

c f
/q

 (
g
/l

)

cf (mg/l)



Petra Obalová: Studium faktorů ovlivňujících biosorpci Cr(VI) pomocí troudnatce pásovaného 

2011   43 

má výslednou rovnici y=0,035x+0,635, hodnota spolehlivosti regrese (R
2
) činí 0,991 

a koeficient korelace (r) pak je 0,9955. 

Na následujícím Obrázku č. 14 je znázorněna Freundlichova adsorpční izoterma pro 

Cr(VI). 

 

Obrázek 14: Model Freundlichovy adsorpční izotermy pro Cr(VI) 

V grafu jsou znázorněna experimentálně zjištěná data a jsou proložena přímkou 

pomocí metody nejmenších čtverců. Výsledná rovnice lineární regrese má následující 

tvar y=0,328x+0,704. Hodnota spolehlivosti regrese (R
2
) vychází u Freundlichovy 

adsorpční izotermy 0,907 a hodnota koeficientu korelace (r) činí 0,9524. 

V Tabulce č. 5 jsou uvedeny jednotlivé experimentálně zjištěné parametry 

Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu a Freundlichovy adsorpční izotermy při 

biosorpci šestimocného chromu troudnatcem pásovaným z modelových roztoků 

o stanovených vstupních koncentrací Cr(VI). 
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Tabulka 5: Parametry Langmuirovy izotermy I. druhu a Freundlichovy adsorpční izotermy pro Cr(VI) 

qmax 

(mg/g) 

b 

(l/mg) 

k 

(mg/g) 

n 

(l/mg) 

8,33 0,2333 4,4994 1,5542 

9,90 0,1484 4,6387 1,6701 

12,35 0,1085 5,1115 1,6892 

13,61 0,0648 4,2660 1,9682 

16,77 0,0894 6,3398 1,6089 

18,37 0,0653 5,7921 1,7577 

21,68 0,0502 5,4711 1,8883 

25,30 0,0456 5,6713 1,9109 

26,99 0,0414 5,1146 2,0299 

26,25 0,0389 4,1892 2,2081 

Vysvětlivky k tabulce: qmax – maximální adsorpční kapacita; b – Langmuirova konstanta; k, n – empiricky 

stanovené Freundlichovy konstanty 

Vyšší hodnoty k a n a nižší hodnoty konstanty b (viz Tabulka 5) ukazují na vysokou 

afinitu povrchu troudnatce pásovaného k šestimocnému chromu. Zjištěná hodnota 

maximální adsorpční kapacity qmax činí 26,99 mg/g a bylo jí dosaženo při vstupní 

koncentraci modelového roztoku Cr(VI) 700 mg/l.    

5.3.1 Celkové zhodnocení studie adsorpčních izoterem pro Cr(VI) 

Z výsledných modelů adsorpčních izoterem a jejich koeficientů korelace (r), 

u kterých se za statisticky významnou hodnotu považuje hodnota koeficientu 0,999, je 

zřejmé, že pro popis a vyhodnocení experimentálně získaných dat je vhodnější 

matematický model Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu. Na základě tohoto modelu 

tedy budou interpretovány zjištěné výsledky.  
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6 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem studovala možnost využití troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) jako potencionálního biosorbentu pro odstraňování šestimocného 

chromu z vodného roztoku. Daný sorbent jsem si zvolila na základě nízké ceny a dobré 

dostupnosti, jelikož troudnatce pásovaného lze pěstovat uměle (kultivací), čímž by byl 

zaručen stálý přísun. Jednotlivými cíly mé diplomové práce bylo: 

Mechanická, tepelná a chemická úprava troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) 

Sorbent byl sítováním zrnitostně roztříděn na frakce 1-2, 2-3, 3-4 a 4-5 mm. V rámci 

tepelné úpravy byl sorbent nejprve volně sušen při laboratorní teplotě 25 °C a následně 

v sušárně při 105±1 °C do konstantní hmotnosti. Při chemické úpravě byla jako aktivační 

činidla použita kyselina chlorovodíková (HCl) a hydroxid sodný (NaOH) o koncentracích 

0,1, 1 a 2 mol/l v časech aktivace 15, 30, 60 a 90 min. Pro slepé stanovení byla namísto 

aktivačních činidel použita jen destilovaná voda. Po chemické aktivaci byl aktivovaný 

sorbent promyt v destilované vodě a ponechán v ní po dobu 24 h odstát (zajištění úplného 

odstranění aktivačních činidel). Po chemické aktivaci hydroxidem sodným se ani po 

důkladném promývání biosorbentu nedařilo odstranit zbytky aktivačního činidla, pH 

destilované vody po promytí aktivovaného sorbentu mělo stabilně hodnotu pH=12. 

Vzhledem k výrazné závislosti stability šestimocného chromu v kyselém prostředí a 

k optimálním podmínkám pro sorpční proces, nebyly vzorky chemicky upravené 

hydroxidem sodným dále experimentálně studovány.  

Studium sorpční rovnováhy a kinetiky sorpce šestimocného chromu z vodného 

roztoku na mechanicky, tepelně a chemicky upraveném sorbentu  

Pro modelaci adsorpční kinetiky byly použity vzorky všech zrnitostí aktivované 

destilovanou vodou a kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1, 1 a 2 mol//l. Během 

experimentálního zjišťování kinetiky sorpce Cr(VI) u vzorků chemicky upravovaných 

v destilované vodě, vznikal ve výsledných filtrátech zákal, který nebylo možné odstranit. 

Vzhledem k použité spektrofotometrické metodě stanovení šestimocného chromu by 

výsledky neměly vypovídající hodnotu, z toho důvodu byly vzorky aktivované 

destilovanou vodou také vyřazeny z dalších experimentů. Při stanovených podmínkách 

docházelo k ustavení sorpční rovnováhy téměř u všech studovaných vzorků okolo doby 



Petra Obalová: Studium faktorů ovlivňujících biosorpci Cr(VI) pomocí troudnatce pásovaného 

2011   46 

expozice 12 h. Nejvyšší účinnost v odstraňování Cr(VI) z modelového roztoku bylo 

zaznamenáno u více vzorků, nicméně pro další experimenty byla zvolena jako 

nejvhodnější úprava troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) zrnitostní frakce 4-5 mm 

a chemická aktivace kyselinou chlorovodíkovou (HCl) o koncentraci 2 mol/l s časem 

aktivace 15 min. Pouze takto upravený vzorek troudnatce pásovaného byl dále studován 

při modelaci optimálních podmínek a adsorpčních izoterem. 

Studium jednotlivých faktorů ovlivňujících biosorpci šestimocného chromu 

Studium optimálních podmínek bylo zaměřeno na nejvíce diskutované parametry, a to 

vliv pH, teploty, počtu otáček a koncentrace biosorbentu. Z výsledků těchto experimentů lze 

konstatovat, že téměř žádný vliv na proces biosorpce Cr(VI) z vodného roztoku pomocí 

troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) nevykazovala teplota a počet otáček. Pozitivní 

vliv na rychlost ustálení sorpční rovnováhy ale mělo zvyšování koncentrace biosorbentu, avšak 

adsorpční kapacita q při tomto parametru klesala. Jednoznačně nejlepší výsledky vykazovala 

biosorpce Cr(VI) při změně hodnoty pH vstupního modelového roztoku na pH=1. Při zmíněné 

hodnotě pH došlo během jednohodinové expozice k poklesu koncentrace šestimocného 

chromu z původních 150 mg/l na výslednou 2 mg/l. Jako optimální parametr, při kterém 

vykazuje troudnatec pásovaný nejvyšší účinnost v odstranění Cr(VI) a který má významný vliv 

na průběh adsorpce Cr(VI), se jeví hodnota pH=1 vodného roztoku.  

Zhodnocení sorpční schopnosti troudnatce pásovaného a podmínky, za kterých 

je nejúčinnějším sorbentem 

Pro zhodnocení sorpční schopnosti, resp. kapacity sorbentu byla aplikována modelace 

adsorpčních izoterem pro šestimocný chrom. Při modelaci adsorpčních izoterem byly využity 

poznatky z předešlých experimentů, z toho důvodu probíhala již při optimálních podmínkách, 

tj. hodnotě pH=1 modelového roztoku Cr(VI), při teplotě 25±1 °C, 150 ot./min, koncentraci 

biosorbentu 1 g/50 ml a při kontaktním čase 1 h. Sorpční kapacita q byla studována na 

modelových roztocích o vstupních koncentracích Cr(VI) 150-800 mg/l. Pro vyhodnocení 

a popis experimentálně získaných byly aplikovány matematické modely adsorpčních izoterem, 

a sice I. Langmuirův a Freundlichův model adsorpční izotermy v lineárních formách. Podle 

koeficientu korelace (r) byl pro vyjádření výsledků zvolen I. Langmuirův model adsorpční 

izotermy, jehož hodnota koeficientu korelace r byla vyšší než u Freundlichova modelu. 
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Dle Langmuirova modelu je maximální sorpční kapacita qmax troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) 26,99 mg/g a bylo jí dosaženo při optimálních podmínkách 

zjištěných na základě experimentu (viz výše) a vstupní koncentraci modelového roztoku 

Cr(VI) 700 mg/l. Za optimální podmínky pro biosorpci šestimocného chromu pomocí 

zrnitostně, tepelně a chemicky upraveného troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) 

z vodného roztoku tedy považuji: 

 hodnotu pH=1; 

 teplotu 25 °C; 

 počet otáček: 150 ot./min a 

 koncentraci biosorbentu 1 g/50 ml, resp. 20 g/l modelového roztoku. 

Při uvedených podmínkách procesu biosorpce vykazoval troudnatec pásovaný 

nejlepší výsledky v odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku při nejkratší době 

expozice. 

Zhodnocení dalšího moţného vyuţití zvoleného biosorbentu. 

Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) vykazuje velice dobré výsledky při 

biosorpci šestimocného chromu z vodného roztoku, na základě mé diplomové práce lze 

tedy konstatovat, že by se troudnatec pásovaný mohl osvědčit jako biosorbent pro 

biosorpci Cr(VI) z vodného roztoku v praxi, tedy v sorpční koloně. 

Jako další možné rozšíření mé studie navrhuji vyzkoušet biosorpci Cr(VI) pomocí 

troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) v přítomnosti dalších iontů v modelovém 

roztoku, které mohou mýt významný vliv při obsazování volných vazebných míst na 

povrchu sorbentu, případně pak experimentálně ověřit také na vhodném reálném vzorku.  

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo rozšířit databázi biosorbentů o další 

potencionálně účinný sorbent, což bylo v podstatě na základě zjištěných skutečností 

splněno, protože na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že troudnatec pásovaný 

(Fomitopsis pinicola) je vhodným sorbentem pro biosorpci šestimocného chromu 

z vodného roztoku.  
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