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 Anotace

Předmětem mé diplomové práce je studium biosorpce síranových iontů na sorbentu 

z  upravené  pomerančové  kůry  (Citrus  sinensis).  Především  pak  interpretace  výsledků 

sorpčního  procesu  posouzením  jednotlivých  sorpčních  izoterm.  Pro  vhodnou  aktivaci 

povrhu buňek pomerančové kůry se použilo NaOH. Biosorpce síranových iontů z vodného 

roztoku  probíhala  nejlépe  na  sorbentu  o  velikosti  zrna  0,5-1mm  a  pH  5.  Měření 

koncentrací  síranových  iontů  v  roztoku  před  a  po  biosorpci  bylo  prováděno 

spektrofotometricky  podle  metodiky  stanovení  sulfátů  EPA-375.4.  Nalezení  vhodné 

biosorpční  izotermy  je  významným  krokem  před  přípravou  aplikace  biosorpce

do praktického využití.

Klíčová slova

Biosorpce, citrus, pomerančová kůra, sírany, sorpce, izotermy.

Summary

The subject of my thesis is the study of biosorption of sulfate ions on the sorbent 

prepared from orange peel  (Citrus sinensis).  Especially the interpretation of the results

of the sorption process assessment of individual sorption isotherms. To suitable activation 

of orange peel cells surface was used NaOH. Biosorption of sulfate ions from an aqueous 

solution preferably carried on sorbent with a grain size 0,5-1 mm and pH 5. Measuring

the  concentration  of  sulfate  ions  in  the  solution  before  and  after  the  biosorption  was 

performed  spectrophotometrically  by  the  measurement  of  sulfates  EPA 375.4.  Finding 

suitable biosorption isotherm is an important step before preparing biosorption applications 

into practical use.
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Seznam použitých zkratek a symbolů

A účinnost procesu (%)

b Langmuirova konstanta (l/mg)

ce; cf rovnovážná koncentrace sorbátu (mg/l)

c0; ci vstupní koncentrace sorbátu (mg/l)

KE Elovichova rovnovážná konstanta (l/mg)

KF Freundlichova konstanta (mg1-(1/n)l1/ng-1)

kn konstanta tvorby komplexu mezi adsorbovanými částicemi

KT Temkinova rovnovážná konstanta (l/mg)

k1 rovnovážná Kiselevova konstanta (l/mg)

n Freundlichova orientační intenzita adsorpce

N počet experimentálních bodů

pH koncentrace vodíkových iontů

q; qe množství nasorbovaného sorbátu na jednotku hmotnosti sorbentu při 
rovnovážném stavu (mg/g)

qmax; qm maximální sorpční kapacita (mg/g)

r korelační koeficient

S hmotnost suchého sorbentu (g)

V objem testovaného roztoku (l)

θ pokrytí povrchu (qe/qm)
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1. Úvod
Typickou politikou 21. století je snaha o snižování antropogenní zátěže životního 

prostředí ve všech jeho složkách. Je důležité dbát na to, aby v souladu s ochranou přírody 

nebylo  produkováno  přílišné  znečištění  a  zaváděly  se  co  možná  environmentálně 

nejšetrnější  technologie  a  praktiky  do  všech  oblastí  lidské  činnosti.  Ve  své  práci

se zaměřuji na síranové znečištění vod.

Sírany jsou běžnou součástí vod přírodních, i odpadních. V běžných povrchových, 

či podzemních vodách se jejich koncentrace pohybuje v řádech desítek až stovek mg/l. 

Narozdíl  od  kontaminace  těžkými  kovy  jsou  sírany  jen  mírně  nebezpečné,  mají  vliv

na chuť vody a při  koncentracích vyšších,  než 600 mg/l  mohou mít projímavé účinky. 

Vyšší koncentrace jsou typické v průmyslových odpadních vodách a důlních vodách, nebo 

v  oblastech  zatížených kyselými  dešti.  Mezní  limity kocentrací  síranů ve  vodách  jsou

ve světě různé a v některých zemích nejsou stanoveny vůbec. Většinou se však maximální 

limity pohybují okolo 250 až 500 mg/l. Úkolem pak zůstává snížit nadlimitní koncentrace 

síranů na přípustnou mez. Odstraňování nadlimitních síranů z vod může být prováděno 

principielně třemi způsoby: chemicky, fyzikálně - chemicky, nebo biologicky.[26][37][28]

Zatímco  chemické  a  fyzikální  cesty  mají  vysoké  provozní  náklady,  biologické 

procesy jsou náročné na údržbu. Výběr vhodné dekontaminační technologie pak vzásadě 

ovlivňuje  průběh  a  výstupy  celého  procesu.  Kromě  již  zmíněných  běžných  způsobů

se nabízí využití biosorpčního procesu, který je jakousi jejich kombinací.

Biosorpce využívá biologického materiálu k fyzikálně - chemickému vychytávání 

kontaminujících látek z vody. Především pro svou nízkou nákladovost, znovupoužitelnost 

sorbentů,  vysokou  výtěžnost  a  dostupnost  je  v  současnosti  vysoce  vyhledávanou

a zkoumanou metodou. Své uplatnění nachází biosorpce při čištění vod od organických 

látek, kovů, metaloidů a radionuklidů. [40][11]
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Pro  svou  práci  jsem si  vybral  studium biosorpce  síranových  iontů  na  odpadní 

pomerančové kůře, která vzniká celoročně v potravinářském průmyslu i v domácnostech. 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení výsledků z experimentální biosorpce síranových 

iontů na chemicky upravené pomerančové  kůře a modelování izoterem. Jednotlivé části 

práce jsou zaměřeny na:

1. Přiblížení procesu biosorpce

2. Ověření schopnosti pomerančové kůry sorbovat síranové ionty

3. Modelování jednotlivých biosorpčních izoterem

4. Porovnání matematických modelů s experimentálními výsledky
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2. Biosorpce
Biosoprce je fyzikálně - chemický děj, který se od známější adsorpce liší původem 

sorbentu,  ten je biologického původu (kůra stromů,  pecky,  sláma).  K adsorpci  dochází

na rozhraní fází tuhé s kapalnou nebo plynnou. Látka rozpuštěná v roztoku – adsorbát

se váže na povrch tuhé látky - adsorbentu. S časem se ustanoví rovnovážná koncentrace 

sorbátu.  Dochází tak k hromadění molekul na povrchu adsorbentu. V případě, kdy částice 

rozpustěné v roztoku pronikají do struktury pevné látky, se jedná o absorpci. U biosorpce 

většinou probíhájí oba sorpční procesy a používá se tak označení sorpce. Zárověn probíhá 

proces opačný - desorpce, kdy se vázaný sorbát zpětně uvolňujě do roztoku. [34]

V praktickém využití biosorpčního procesu je třeba vhodně zvolit biosorbent. Ten 

může být  tvořen živou nebo odumřelou biomasou.  Nejvýhodnější  je nalezení  takového 

biosorbentu,  který  vzniká  jako odpad například  ze  zemědělské  a  potravinářské  výroby

ve velkém množství a jeho likvidace je problematická. Místo ekonomicky neefektivního 

skládkování se pak nabízí environmentálně šetrnější a pro biosorpci levnější cesta k získání 

biosorbentu.[16][4]

Biosorpce  bývá  často  využívána  především pro  své  výhody:  vysokou  účinnost, 

nízké  provozní  náklady a  v  neposlední  řadě  možnost  regenerace  biosorbentu  a  široké 

spektrum  možných  biosorbentů,  které  jsou  velmi  dostupné.[1] Velká  pozornost

se u biosorpce soustředila na biosorpci kovových iontů z roztoků odpadních vod. Přičemž 

se prokázala, jako velmi výhodná i pro odstraňování při nízkých koncentracích. Navíc  je 

biosorpce proti biodegradaci výhodnější, protože nevznikají žádné matabolity a není třeba 

dodávat do čištěné vody žádnou mikrobiální výživu a sledovat její vyváženost. Vzhledem

k tomu, že biosorpce je založena především na působení povrchu biosorbentu na ionty 

kovů v roztoku, lze obecně předpokládat, že biosorpce stejně účinkuje i na iontové skupiny 

ostatní.  Tento  fakt  rovněž  způsobuje  dříve  popsané  časné  nasycení,  kdy jsou  vazebné 

skupiny povrchu sorbentu  obsazeny jinými,  než  žádanými ionty z  roztoku.  Naštěstí  je

u  každého  sorbentu  možná  jeho  rychlá  a  levná  desorpce,  díky  níž  je  možno  sorbent 

opakovaně využít a zvýšit tak efektivitu celého procesu.[24][40]
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2.1. Jak biosorpce probíhá
Mechanismus biosorpce je sled fyzikálně - chemických interakcí mezi sorbovanými 

ionty a funkčními skupinami povrchu buněčné stěny sorbentu. Průběh biosorpce není nijak 

narušován metabolickou činností buněk a jejími různorodými produkty. Biosorpční proces 

nebývá selektivní - na sorbent se váží různé ionty z roztoku.[24]

Biosorpce  síranů  není  doposud  dostatečně  prozkoumána,  ale  vzhledem k tomu,

že  sorpce  aniontů  kovů  je  po  chemické  stránce  podobná,  lze  předpokládat  i  obdobné 

mechanismy. Známá je například adsorpce síranových iontů na celulózu, která je základní 

složkou rostlinných biosorbentů.[26]

Uplatňuje se mechanismus iontové adsorpce, fyzikální adsorpce nebo chemisorpce. 

Iontová  adsorpce využívá  Coulombovy  přitažlivé  síly  přitahující  ionty  s  opačným 

nábojem.  Na  pevném povrchu  sorbentu  se  zachycují  ionty  opačného  náboje  a  nejlépe 

takové, které vzájemně tvoří málo rozpustné sloučeniny.[20][25] Efektivita adsorpce vzrůstá

s nábojem iontů a jejich velikostí tak, že čím větší je poloměr sorbovaného iontu, tím snáze 

se nasorbuje. Adsorbované ionty mohou na povrchu sorbentu vytvářet nabitou vrstvu, která 

může přitahovat opačně nabité ionty.[36]

Chemická  adsorpce probíhá  na  principu  vytvoření  chemické  vazby  mezi 

molekulami  sorbátu  a  povrchem  sorbentu.  Chemisorpce  je  charakterizována  vznikem 

elektronové  vazby,  která  může  vznikat  jen  mezi  některými  molekulami  a  zároveň 

spotřebovává aktivační energii. Proces tak funguje jen na místech s vyšší energií jako jsou 

karboxylové nebo aminové skupiny, zvané aktivní centra. Energie nutná k chemisorpci je 

podobná reakčnímu teplu a zvyšuje tak energetickou náročnost průběhu sorpce, za nízkých 

teplot je pak chemisorpce minimální.[41][3]

Fyzikální  adsorpce využívá  působení  Van  der  Waalsových  sil,  které  vzájemně 

přitahují všechny částice mezi sorbentem a sorbátem. Proto je fyzikální adsorpce častějsí 

než chemická, navíc díky podstatně nižším adsorpčním teplům může probíhat i za nízkých 

teplot.  Fyzikální  mechanismus  umožňuje  sorpci  do  více  vrstev,  a  tak  i  nárůst  sorpční 

kapacity qmax.  Celý  děj  probíhá  poměrně  rychle  a  snižuje  tak  dobu nutnou k dosažení 

sorpční rovnováhy.[33]
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Rovnovážný  stav  biosorpčního procesu  nastává  v  momentě,  kdy  se  vyrovná 

rychlost  sorpce  -  vychytávání  iontů  z  roztoku,  s  rychlostí  desorpce  -  jejich  zpětného 

uvolňování.  Rovnovážný stav je rozpoznatelný tak,  že se sorbát rozdělí  mezi  kapalnou

a pevnou fázi a jeho koncentrace v roztoku a nasorbované množství na povrchu sorbentu

se  dále  s  časem nemění.  Stanovením rovnovážného  stavu lze  získat  údaje  o  účinnosti 

biosorpce a též zjistit množství navázaného sorbátu.

Studiem rovnovážného stavu se zabývá modelování biosorpčních izoterem, díky 

nim je  možno  získat  informace  o  kvalitě  použitého  biosorbentu.  Schopnost  sorpce  je 

popisována  pomocí  rovnovážné sorpční  kapacity  daného biosorbentu,  jejímž  výpočtem

se zabývám níže spolu s metodikou výpočtu a modelování izoterem. [39][2]

Obr.1 Docílení rovnovážného stavu v procesu biosorpce.[22]
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2.1.1. Faktory ovlivňující biosorpční proces

Průběh biosorpčního procesu závisí na celé řadě faktorů od charakteru sorbátu, přes 

koncentrace obou sorpčních prvků, až po fyzikálně - chemické parametry procesu (teplota, 

tlak...). 

Hodnota pH  má na průběh biosorpce významný vliv. Zásadně ovlivňuje činnost 

reaktivních  skupin.  Nízké  hodnoty  pH  jsou  vodíkové  ionty  reaktivních  skupin  pevně 

vázány, a sorbent je tak vhodný k adsorpci aniontů (např. síranových). Stoupající hodnoty 

pH uvolňují vodíkové ionty a povrch sorbentu se stává záporně nabitým, přitahuje více 

kationty.  Pro anionty jsou uváděny hodnoty pH v rozmezí  1,5-4,  zatímco pro kationty 

vyhovuje  pH  větší  než  4,5.  Zajímavostí  je,  že  při  biosorpci  síranových  aniontů  bylo 

dosaženo nejlepších výsledků pro optimální pH 5 podle Kačinské, která zkoušela optimální 

podmínky sorpce síranů na modifikovanou pomerančovou kůru. Nicméně extrémně vysoké 

hodnoty pH 11 síranové sorpci nesvědčí. [27][40][19]

Přítomnost jiného konkurenčního sorbátu  v čistěných odpadních vodách není 

výjimkou. Přírodní i lidskou činností znečištěné vody běžně obsahují spousty různorodých 

rozpuštěných  látek,  které  mohou  ovlivňovat  produktivitu  biosorpčního  procesu.   Počet 

vazebných míst na sorbentu je neměnný, ale může být nasycen jinými než chtěnými ionty 

v důsledku jejich konkurenčního boje. Může se stát, že se z roztoku sorbent nasytí jinými 

ionty  dříve  a  na  cílené  ionty  pak  nevyjdou  volná  vazebná  místa,  a  proces  biosorpce

se tak stane neúčinným. [1]

Tepota  ovlivňuje průběh celé biosorpce, nižší teploty omezují pohyblivost částic

a naopak. Při teplotách pod bodem mrazu zanikají podmínky pro celý proces. V rozmezí 

hodnot 5-40 °C dochází s rostoucí změnou teploty k postupnému převládnutí chemické

a iontové sorpce nad fyzikální, nicméně na rychlost odstraňování sorbátu z roztoku má 

teplota  minimální  vliv.  Teploty  nad  40  °C  pak  mají  vliv  na  stabilitu  iontů  v  roztoku

a konfiguraci biosorbentu.[27][40]

Koncentrace sorbátu je už automaticky považována za řídící faktor, je-li v roztoku 

nedostatek sorbovaných iontů,  bude pravděpodobně trvat dlouhou dobu, než se sorbent 

nasytí. Naopak bylo prokázáno, že při vysokých koncentracích sorbovaných iontů probíhá 

biosorpce intenzivněji a maximální sorpční kapacita bývá obsazena podstatně dříve.[7][40]
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Koncentrace sorbentu a druh sorbentu významně ovlivňuje funkčnost biosorpce. 

Každý druh biosorbentu má jiné vlastnosti, které ovlivňují jeho výběr a následně dobrou 

výtěžnost.  Vysoká  koncentrace  biosorbentu  vede  k  tvorbě  shluků,  které  brání 

rovnovážnému stavu mezi sorbátem a sorbentem. Velký význam má i zrnitostní úprava 

sorbentu, menší poloměr zrna zvyšuje adsorpční povrch sorbentu a tím i maximální sorpční 

kapacitu. Stáří buněk biosorbentu nemá podle výzkumů vliv na schopnost sorpce a sorpční 

kapacitu.[40][1][27]

2.2. Pomerančová kůra jako sorbent
Pomerančová kůra  je  běžným zemědělským odpadem z  výroby pomerančových 

džusů, proto je jí dostatek a její cena je nízká. Z významných látek tvořících strukturu kůry 

jmenuji  flavonoidy,  mezi  než se řadí  například hesperidin,  naringin,  nobiletin,  rutin,  či 

tangeretin.  Velký podíl  na stavbě buněk kůry má pektin,  který tvoří  okolo 30%. Kůra 

pomerančů je dále tvořena celulózou, u které jsou popisovány sorpční schopnosti síranů 
[26],  hemicelulózou,  ligninem,  pektinem,  příměsi  tvoří  především  chlorofyl

a pro citrusy tipycký limonen. [29][31]

Pomerančová kůra je v posledních letech zkoumaným biosorbentem především pro 

sorpci těžkých kovů. Řada výzkumů proběhla na biosorpci kadmia, chromu, mědi, niklu, 

olova a zinku. Práce Fenga ukázala, že chemicky modifikovaná pomerančová kůra (buď 

HCl, nebo NaOH)  je účinným sorbentem pro kationty kadmia, niklu a olova. Optimální 

teplota  biosorpčního  procesu  byla  30  °C  a  pH  5,5.  Výsledky  byly  připodobněny 

matematickým  modelem  Langmuirovy  izotermy.  Z  dalších  prací  na  sorpci  kovových 

kationtů bylo dále docíleno podobných výsledků, vhodné se zdá být pH 5,3-5,5; teploty

v rozmezí 21-30 °C. Nejčastější interpretaci výsledků poskytuje Langmuirova izoterma.[29]

[9][32]

Využití  pomerančové  kůry  jako  biosorbentu  se  jeví  velmi  výhodné  díky  levné 

dostupnosti a ideálnímu složení vhodnému pro sorpční děj. Pozkoumaná je zatím sorpce 

pro některé kovové kationty,např.  měď byla velmi účinně sorbována q= 59,77 mg/g.[21] 

Sorpci síranových aniontů testuji ve své práci.
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2.3. Jiné metody k odstraňování síranů z vodného roztoku
Biosorpci síranů prováděla Mulinari na celulóze z cukrové třtiny s úspěchem byla 

míra  adsorpce  q=  38,4  g/g[26] Kromě  biosorpce  se  pro  odstraňování  síranů

z vodných roztoků nabízí celá škála dalších separačních metod. Lze je systematicky dělit 

na chemické, fyzikálně - chemické a biologické.[37]

2.3.1. Fyzikálně - chemické metody

Mezi fyzikálně - chemické metody se řadí zejména filtrace, sedimentace, extrakce, 

flotace,  adsorpce,  destilace,  odplynění,  iontová  výměna a  v neposlední  řadě  významné 

membránové procesy.

Využívání  membránových  dějů  se  rozvíjí  teprve  krátkou  chvíli,  ale  dosahuje 

nečekaných  úspěchů.  Jejich  základem  je  proces  selektivního  transportu  jedné  složky 

roztoku přes  specifiskou membránu,  která  využívá  odlišných vlastností  dělených látek.

V technologiích úpravy vod se uplatňuje reverzní osmóza, elektrodialýza a ultrafiltrace. 

Přičemž je dnes reverzní osmóza využívána v mnoha oborech k čistění vod jako velmi 

dokonalá metoda s minimální potřebou využití chemikálií.[23][18]

V současnosti se membránové procesy využívají stále častěji a jejich ekonomická 

náročnost klesá. Své místo nacházejí jak v úpravě pitné vody, tak v čistění vod odpadních, 

nebo průsakových. Módním trendem jsou tlakově hnané separační procesy, kde membrány 

nachází využítí v průmyslové výrobě. Navíc má technologie membránových procesů oproti 

klasickým metodám úpravy vod hned několik výhod: nízká spotřeba energie a chemikálií, 

účinné odstranění organických látek, a snižují též produkci kalů.[8][35]

2.3.2. Chemické metody

Jsou asi nejrozšířenějším způsobem odstraňování síranů z vod. Jejich základem je 

jednoduché  převedení  ve  vodě  rozpustné  formy  síranů  na  velmi  málo  rozpustnou 

sraženinu,  kterou  pak  lze  z  vodného  roztoku  snadno  oddělit  pomocí  filtrace  nebo 

sedimentace.  Efektivita srážení závisí  kromě běžných chemických faktorů (teplota,  pH) 

především na celkovém složení  čištěné  vody.  Ze  srážecích  činidel  se  obvykle  využívá 
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vápenné  mléko,  srážení  s  barnatými  ionty,  hliníkovými  a  vápenatými  ionty, 

vysokohlinitanové cementy.

Výhodou  srážecích  procesů  je  jejich  jednoduchost,  nízké  provozní  a  investiční 

náklady, do roztoku se jen přidá chemikálie a odstraní sraženina. Nevýhodou srážení je 

spotřeba drahých chemikálií, tvorba velkého množství odpadního kalu, se kterým se musí 

nakládat, a rovňěž nízká selektivita a vyšší zbytkové koncentrace iontů v upravené vodě. 
[13][38]

2.3.3. Biologické metody

Vychází  z  možného  využití  schopnosti  mikroorganismů  redukovat  rozpuštěné 

sírany na nerozpustné sulfidy, či až na elementární síru. Kromě popsané bioredukce síranů 

se se nabízí možnosti zkoumané biosorpce.

Sulfát  redukující  (desulfatační)  bakterie  rodu  Desulfovibrio a  Desulfatomaculum 

jsou  za  daných  podmínek  anaerobního  prostředí  využitelné  v  kontinuálním  procesu 

odstraňování  síranů. Důležité  je však hlídat  parametry procesu.  Přibližně neutrální  pH, 

vhodnou teplotu  (od 15 do 50°C),  nepřítomnost  kyslíku,  odstraňování  elementární  síry

a správné dávkování živného organického substrátu (C:SO4
2- = 1:6).

Výhodou biologického čištění od síranů jsou nízké provozní náklady,  minimální 

tvorba kalu a zisk průmyslově využitelné suroviny - síry v čisté formě.[14]
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3. Modelování izoterm
Nejkvalitnější  popis  konkrétního  biosorpčního  procesu  lze  získat  ze  studia 

sorpčních rovnováh. Sorpční procesy jsou různě rychlé, po uplnynutí dostatečně dlouhé 

doby se v sorpčním prostředí ustanoví rovnovážný stav, kdy rychlost sorpce a desorpce 

jsou si rovny. Nemění se koncentrace zbylého sorbátu v roztoku. Sorpční izotermy pak 

slouží k celkovému popisu výkonu biosorpčního systému. Biosorpční izotermy graficky 

znázorňují  vztah  mezi  rovnovážnou  zbytkovou  koncentrací  sorbátu  v  roztoku  (Cf)

a  množstvím  sorbentem  zachyceného  sorbátu  na  jeho  povrchu  (q).  Sorpční  izoterma 

předpokládá, že se všechny ostatní parametry biosorpčního procesu (pH, teplota,vstupní 

koncentrace sorbát) nemění. 

Rovnováhy sorpčních  procesů  se  u  jednotlivých  sorbentů  liší  a  jejich  izotermy 

nejsou pravidelné. Pro predikci sorpčních výsledků byly vytvářeny popisné matematické 

modely  Langmuirovy,  Freundlichovy  a  mnoha  dalších.  Díky  matematickým  modelům 

sorpčních izoterem můžeme získat obecnější přehled o průběhu procesu a parametry pro 

vzájemné  porovnání  odlišných  sorbentů.  V rovnicích  izoterem se  objevují  prvky  jako 

sorpční  rovnovážné  konstanty  nebo  maximální  teoreticky  dosažitelný  záchyt  (qmax). 

Naneštěstí většinou matematický model nevystihuje úplně přesně získaná experimentální 

data, což může být důsledek chyby během pokusu, nebo častěji odlišného mechanismu 

procesu. Nicméně matematický model izotermy je vhodný k modelování průběhu sorpcí 

při navrhování biosorpčních technologií. [41]

Pro  experiment  biosorpce  síranových  iontů  bylo  použito  konstantní  množství 

sorbentu, upravené pomerančové kůry, ve dvou dílčích pokusech. Porovnával se vliv pH, 

kdy optimální pH biosorpce podle Kačinské je 5. [19]Ideální doba k docílení rovnovážného 

stavu je 30 min podle Bendové. [6]První sorpce probíhala za pH 5, a kontrolní proces za pH 

11.  Podle  výsledků  je  zřejmé,  že  při  optimální  pH  vykazuje  sorbent  podstatně  vyšší 

schopnost sorpce síranových iontů.  Sorpční schopnost je charakterizována rovnovážnou 

hodnotou q, ta udává hmotnost nasorbovaných iontů na jednotku hmotnosti sorbentu.

Pro  získání  jednotlivých  konstant  matematických  modelů  se  využívá  tvorba 

linearizovaných  tvarů.  Pomocí  srovnání  s  rovnicí  regresní  přímky  se  jednoduchým 

výpočtem získají konstanty, ty se pak využijí pro vypočtení předpokládaného q. Zanesením 
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hodnot  vypočítaného  q  proti  rovnovážným  koncentracím  Cf se  získá  finální  tvar 

modelované izotermy.
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3.1. Metodika výpočtu, klasifikace izoterem

Rovnovážná  hodnota  hmotnosti  nasorbovaných  síranů  byla  vypočtena  aplikací 

experimentálně získaných hodnot do rovnice (1)[39]:

(1)

V objem modelového roztoku SO4
2- (l)

ci vstupní koncentrace sorbátu v roztoku (mg/l)

cf finální-rovnovážná koncentrace SO4
2- v roztoku (mg/l)

S hmotnost přidaného sorbentu (g)

Dále  je  vhodným  hodnotícím  kritériem  účinnost  sorpce,  která  se  vypočte

ze vztahu (2):

(2)

A účinnost biosorpčního procesu (%)

c0 vstupní koncentrace sorbátu v roztoku (mg/l)

ce finální-rovnovážná koncentrace SO4
2- v roztoku (mg/l)

3.1.1. Čtyři hlavní skupiny izoterem

V roce 1974 skupina vědců [12] navrhla pro obecné modelování sorpčních procesů 

ctyři  základní  typy izoterem podle  jejich  průběhu  v  souřadnicích  Cf pro  x  a  q  pro  y. 

Izoterma typu "C" je charakteristická pro případy, kdy koncentrace volného a navázaného 

sorbátu v soustavě mají stejnou hodnotu. Použití této iztermy je omezené na velmi nízké 

koncentrace,  kde  nehrozí  nasycení  sorbentu.  Pokud  by k  nasycení  došlo,  nemohla  by 

izoterma být lineární.

Izoterma typu "L" vystihuje děje, u nichž dochází k postupnému nasycení sorbentu. 

Poměr mezi volnými částicemi,  jejichž počet se zpomalením klesá podobně jako počet 

sorbovaných částic  roste,  vytváří  konkávní  křivku.  L druh izotermy je  běžný ve  dvou 

formách. První s jasně viditelnou hranicí maximální nasycenosti sorbentu a druhý, kde je 

sorpční strop težko rozpoznatelný. Typický model "L" izotermy je Langmuir.
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Obr.2 Základní typy izoterem.[12]

Izoterma typu "H" je jistým způsobem podobná typu "L", s rozdílem ve vysokém 

počátečním sklonu. Ten může být způsoben vysokou afinitou sorbátu k sorbentu. Průdký 

nárůst  na  počátku  může  být  vyrovnán  při  použití  menšího  rozsahu  rovnovážných 

koncentrací. Jistým způsobem k "H" skupině zapadá Freundlichův model.[22]

Posledním typem zůstává tvar  "S" izotermy,  sigmoidální s viditelným inflexním 

bodem.  Esovitý  tvar  může  mít  dvě  příčiny:  přitažlivé  síly  mezi  rozpuštěnými  látkami 

mohou vést k tzv. kooperativní adsorpci, nebo může být sorpce inhibována konkurenční 

reakcí v roztoku, například komplexací ligandu. Většinou bývá měřena jen koncentrace 

rozpuštěného sorbátu, nikoli jeho aktivita v roztoku. [17]
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3.2. Langmuirova izoterma
Byla vytvořena 1918 pro adsorpci plynů za předpokladu, že stechiometrický poměr 

mezi vázanými částicemi a volnými vazebnými místy je 1:1. Po nasycení se pak vazebná 

síla  nešíří  dál,  a  nevzniká  tak  další  vrstva  sorbovaných  částic  sorbátu.  Dalším 

předpokladem Langmuirovy izotermy (3) je neměnný počet vazebných míst na sorbentu

a přítomnost jediného sorbátu v roztoku. [39][42][30]

(3)

qe množství nasorbované látky (mg/g) 

qm maximální hodnota q za daných podmínek (mg/g)

ce finální koncentrace sorbátu v roztoku (mg/l)

b Langmuirova konstanta (l/mg)

Langmuirova konstanta se vztahuje k energii adsorpce, čím vyšší je b, tím větší je 

afinita  sorbátu  na  sorbent.  Hodnota  qmax vyjadřuje  též  počet  vazebných  míst,  a  q  pak 

skutečný počet obsazených vazebných pozic při rovnovážné koncentraci Cf  v roztoku.

3.2.1. Linearizovaný tvar

Linearizovaný tvar rovnic izoterem slouží k získání regresních údajů o křivce, díky 

nimž je  pak možno dopočítat  dílčí  parametry jednotlivých modelů  izoterem. Vytvoření 

linearizovaného  tvaru  izotermy  lze  provést  dosazením  patřičných  hodnot  do  parcel

na osách x, y a proložením získaných bodů přímkou lineární regrese.

V  případě  Langmuirova  modelu  se  naskýtá  možnost  provedení  více  způsobů 

linearizace, existuje pět možných vyjádření linearizovaného tvaru (4;5;6;7;8)[15]:

Langmuir I. linear.:

hodnoty Y vs X= (4)
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Langmuir II. linear.:

hodnoty Y vs X= (5)

Langmuir III. linear.:

  hodnoty Y vs X= (6)

Langmuir IV. linear.:

hodnoty Y vs X= (7)

Langmuir V. linear.:

hodnoty Y vs X= (8)

3.3. Freundlichova izoterma
Myšlenka vazebných míst byla u Freundlichovy izotermy (9) rozšířena o schopnost 

různé afinity k jednotlivým iontům v roztoku tak, že místa s vyšší afinitou jsou příslušnými 

ionty obsazována přednostně. Vazebná síla pak s rostoucím počtem obsazených míst klesá.
[41][39][42][30]

(9)

qe množství nasorbované látky (mg/g)

KF Freundlichova konstanta (mg1-(1/n)l1/ng-1)

ce finální koncentrace sorbátu v roztoku (mg/l)

n konstanta intenzity adsorpce
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Freundlichova  izoterma  je  exponenciální  a  předpokládá  tak,  že  při  stoupající 

koncentarci  sorbátu  cf roste  i  množství  navázaného  sorbátu  q.  K  výpočtu  maximální 

sorpční kapacity q  max je nutné použití  hypotetické hodnoty q pro Cf=C0.  Obecně ji lze 

linearizovat do tvaru (10)[15]:

   hodnoty Y vs X=   ln qe vs ln ce (10)

3.4. Temkinova izoterma
Temkinův  model  byl  pro  adsorpci  vodíku  platinovými  elektrodami,  jeho  forma 

zohledňuje interakce mezi  adsorbátem a adsorbentem tak,  že ignoruje extrémní vysoké

a  nízké  hodnoty  koncentrací.  Temkinovým  předpokladem  je,  že  sorpční  teplo  všech 

molekul ve vrstvě klesá lineárně, nikoliv logaritmicky s pokrytím. Dalším předpokladem je 

rovnoměrné  rozložení  vazebných  energií,  až  do  dosažení  maximální  vazebné  energie. 

Temkinův  model  se  užívá  více  pro  sorpci  plynů  a  sorpce  s  homogenním  sorbátem,

u vícesložkových sorpcí temkinův model neodpovídá.[15][5][10]

Pro sorpci z kapalného roztoku vypadá Temkinův model (11):

(11)

qe množství nasorbované látky (mg/g)

qm maximální hodnota q za daných podmínek (mg/g)

KT Temkinova rovnovážná konstanta (l/mg)

Ce finální koncentrace sorbátu v roztoku (mg/l)

Z linearizovaného tvaru (12) pak lze dopočítat sorpční konstanty:

hodnoty Y vs X=   qe vs ln Ce (12)
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3.5. Elovichova izoterma
Rovnice izotermy popisující Elovichův model vychází z předpokladů, že adsorpční 

místa rostou exponenciálně s adsorpcí. Přichází tak s vícevrstvou adsorpcí, kterou popisuje 

vztahem(13):

(13)

KE Elovichova rovnovážná konstanta (l/mg)

qm maximální adsorpční kapacita (mg/g)

qe množství nasorbované látky (mg/g)

ce finální koncentrace sorbátu v roztoku (mg/l)

Řídí-li  se  biosorpce  Elovichovou  rovnicí,  lze  dopočítat  sorpční  parametry  z 

linearizovaného tvaru (14)[15]:

hodnoty Y vs X= (14)

3.6. Kiselevova izoterma
Kiselevova  izoterma  (15)  je  charakterizována  jako  adsorpční  izoterma  v 

lokalizovaných monomolekulárních vrstvách. Z rovnice:

(15)

k1 rovnovážná Kiselevova konstanta (l/mg)

θ frakční pokrytí q/qmax  (podle Freundlicha)

kn konstanta tvorby komplexu mezi adsorbovanými částicemi

ce finální koncentrace sorbátu v roztoku (mg/l)

Zajímavostí je využití parametru qmax z Freundlichova modelu. Linearizovaný tvar 

(16) lze dopočíst takto[15]:

 
hodnoty Y vs X= (16)

2013 17



Richard Moravec: Studium biosorpčních izoterem

4. Praktická část

4.1. Příprava biosorbentu
Pro síranový biosorpční experiment je třeba sorbent z pomerančové kůry připravit. 

Podle studia sorpční kinetiky od Bendové byly upraveny parametry jako je doba aktivace 

sorbentu,  použití  nejlepšího  aktivačního  činidla  po  optimální  dobu,  a  rovněž  ideální 

zrnitostní úprava pro dosažení nejvýhodnějšího sorpčního povrchu.

Pokusná pomerančová kůra byla promývána destilovanou vodou a následně sušena 

při  laboratorní  teplotě  24  hodin.  Následovala  mechanická  úprava  mletím  na  mlýnku

IKA A11 Basic (IKA - Werke, Germany) a sítováním na nerezových laboratorních sítech 

(Retsch,  Germany)  byla  získána  požadovaná  zrnitostní  frakce  0,5-1  mm.  Chemická 

aktivace  biosorbentu  vede  k  zvýšené  výtěžnosti  procesu,  proto  bylo  použito

NaOH c= 1 mol/l po dobu 30 minut, při koncentraci 10 g sorbentu na litr.[6]

Po dokončení chemické aktivace pomerančového biosorbentu došlo k jeho vysušení 

v  sušárně  ECOCELL  standard  (MMM  Group,  Czech  Republic)  za  teploty  65  °C

do ustanovení konstantní hmotnosti za dobu 48 hod. Hmotnost suchého sorbentu pak hraje 

velkou roli ve výpočtech sorpčních modelů.
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4.2. Metodika biosorpce
Pro modelování adsorpčních izoterem jsem využil výsledků z prací zkoumajících 

biosorpční  kinetiku  a  nejvýhodnější  podmínky  pro  sorpční  děj  síranových  aniontů

na  modifikovanou  kůru  pomerančovníku  (Citrus  sinensis).  Ze  studií  sorpční  kinetiky

a optimálních procesních podmínek jsem od Kačinské a Bendové získal vhodnou dobu 

biosorpční expozice, potřebnou k ustanovení rovnováhy mezi biosorpcí a biodesorpcí.

K  experimentu  jsem  přichystal  sadu  modelových  roztoků  s  rozpuštěnými 

síranovými ionty o různých koncentracích počínaje 0 mg/l,  dále vždy o 100 mg/l více,

až  po  1000  mg/l.  Přesnost  koncentrací  byla  analyzována  podle  metodiky  EPA-375.4. 

Koncentrace  byla  zvyšována  pro  vystižení  průběho  biosorpční  izotermy,  jak  popisuje 

metodika  podle  Voleského.[39] Experiment  byl  proveden  dvakrát,  jednou

s optimálním pH 5 a podruhé při nevýhodném pH 11. Hodnoty pH byly udržovány spolu

s teplotou po celou dobu průběhu biosorpce.

Do každé označené vzorkovnice jsem vždy k jednomu gramu upraveného sorbentu 

přidal 50 ml jednotlivých modelových roztoků SO4
2- a nechal je 180 ot./min a laboratorní 

teplotě  20±1  °C třepat  v  orbitální  třepačce  po  optimální  dobu  30  minut.  Po  dosažení 

rovnovážného stavu biosorpčního procesu uplynutím zmíněné optimální doby jsem vzorky 

odebral a po odfiltrování  rozptýleného sorbentu jsem podle metodiky stanovení  sulfátů 

EPA-375.4 provedl analýzu zbytkové koncentrace rozpuštěných síranů ve filtrátu - hodnoty 

rovnovážných koncentrací sorbátu v modelovém roztoku.
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4.3. Stanovení parametrů biosorpčních izoterem
Experimntální  biosorpce  síranových  aniontů  na  chemicky  modifikované 

pomerančové kůře byla prováděna podle známého postupu  [39].  Pomerančová kůra byla 

modifikována 1M NaOH, usušena a namleta na zrnitost 0,5-1mm. Vlastní sorpce probíhala 

za laboratorní teploty 20±1 °C a za konstantního míchání 180 otáček za minutu. Kontrolní 

analýza vstupních koncentrací a anylýza koncentrací v rovnovážném stavu byla prováděna 

podle metodiky  EPA-375.4 pro stanovení síranů spektrofotometricky pomocí přístroje DR 

2800 (HACH LANGE GmbH, Germany).

Získané  hodnoty  rovnovážných  koncentrací  a  z  nich  vypočteného  q  jsou 

znázorněny v grafech modelování izoterem. Pozornost je třeba věnovat hodnotám q, čím je 

vyšší, tím je biosorpce účinnější. Účinnost biosorpčního procesu A v % byla dopočítána, 

nicméně její hodnoty až na výjimky neuvádím, protože k hledání izoterem není účinnost 

procesu potřebná. Účinnost biosorpce navíc necharakterizuje průběh biosorpce.

K  výpočtu  parametrů  jednotlivých  modelů  jsem  využil  vzorce  (1-16)  uvedené

v kapitole Metodika výpočtu a klasifikace izoterem. 
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5. Výsledky a diskuse
Už z porovnání obou křivek grafu 1 je zřejmé, že pH prostředí má výrazný vliv na 

tento sorpční proces. Skutečnost, že biosorpce probíhá nejlépe za podmínek pH 5 potvrzuje 

následující  graf.  Experimentální  izotermy jsou v  něm proloženy logaritmickou regresí. 

Sorbent z chemicky upravené pomerančové kůry vykazuje za pH 5 takřka dvojnásobnou 

sorpční schopnost.

Graf.1 Experimentální izotermy

Protože se během biosorpčního procesu projevuje mnoho faktorů a mechanismus 

průběhu  sorpce  není  jasně  definovatelný,  nemusí  být  naměřené  hodnoty  definovatelné 

plynulou křivkou. Jiným možným výkladem by mohla být chyba v průběhu experimentu, 

nicméně charakter a míra biosorpčního procesu jsou popsány výstižně. Pro modelování 

biosorpčních izoterem jsou dále zpracovávány pouze data z experimentu při optimálním 

procesním pH 5, neboť při pH 11 biosorpce neodpovídá potřebám této práce. Cílem této 

práce  je  najít  takové  modely izoterem,  které  vhodně  popisují  experimentální  výsledky 

biosorpce, určit jejich parametry a stanovit teoretické modelové izotermy.

Hodnoty  účinnosti  biosorpce  jsou  nejvyšší  při  vstupních  koncentracích  síranů 

ci=100 mg/l v přítomnosti 1 g sorbentu. A= 51% pro pH 5, A= 19% při pH 11, přičemž s 

rostoucí  koncentrací  síranových  aniontů  a  zachované  hmotnosti  sorbentu  se  účinnost 

celého  procesu  snižuje.  Je  možné,  že  při  vyšší  koncentraci  sorbentu  bude  účinnost 

biosorpce stejná i při vyšších koncentracích sorbátu.
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Graf.2 Linearizovaný tvar Langmuir I.

Langmuirova izoterma je obecně linearizována pěti způsoby, z nichž se hledá, ten, 

který nejlépe odpovídá experimentálním datům. Hodnoty Langmuirových konstant z první 

linearizace jsou qmax= 5,6 mg/g, b= 0,02 l/mg. Koeficient koralace R2 vypovídá o vysoké 

shodě linearizovaného modelu (graf.2) s naměřenými výsledky.

Graf.3 Linearizace izotermy podle Langmuir II.

Druhý  možný  způsob  linearizace  langmuirovy  rovnice  porovnává  převrácené 

hodnoty rovnovážných koncentrací proti převráceným hodnotám adsorbované hmotnosti 

sorbátu.  Koeficient  korelace  podle  metody nejmenších  čtverců  R2= 0,9705 je  nepatrně 

nižší, než u prvního řešení. Langmuirova konstanta b= 0,02 l/mg, qmax= 5,75 mg/g.

2013 22



Richard Moravec: Studium biosorpčních izoterem

Graf.4 Linearizace Langmuirovy izotermy III. tvar

Linearizace Langmuir III.  (graf.4) porovnává průběh izotermy v souřadnicích q/Cf 

na ose x a q na ose y. Korelační míra R2= 0,8977 poukazuje na menší totožnost průběhu, 

hodnota Langmuirovy konstanty b= 0,02 l/mg , qmax= 5,79 mg/g.
Graf.5 Linearizovaný tvar izotermy podle Langmuir IV.

Čtvrtý způsob linearizace  (graf. 5)  podle Langmuira je opačný k třetímu. Průběh 

regresní  přímky  koreluje  s  experimentálními  daty  obdobně.  Langmuirova  konstanta

b= 0,01 l/mg, qmax=5,9 mg/g.

2013 23



Richard Moravec: Studium biosorpčních izoterem

Graf.6 Linearizovaný tvar izotermy podle Langmuir V.

Pátý linearizovaný tvar  (graf.6)  je převrácenou formou tvaru druhého, a tudíž má 

obdobnou korelaci R2. Koeficienty podle lineární regrese b= 0,02 l/mg, qmax=5,8 mg/g.
Graf.7 Modelový tvar izotermy podle Langmuira

Z  pětice  možných  linearizací  Langmuirova  modelu  je  po  srovnání  korelačního 

koeficientu patrné, že experimentálně naměřené skutečnosti nejlépe odpovídá linearizace 

podle rovnice Langmuira I. s koeficientem korelace R2 = 0,9899. Hodnoty Langmuirových 

konstant,  vypočtené  z  regresní  přímky,  byly  použity  k  vypočtení  předpokládaného  q. 

Vynesením hodnot experimentálně zjištěného q a podle Langmuira vypočteného q proti 

rovnovážné koncentraci síranů Cf do grafu byl získán tvar Langmuirovy izotermy (graf.7). 

Potvrzující je i fakt, že hodnoty qmax=5,6 mg/g experimentální sorpce nedosáhla. 
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Graf Freundlichovy izotermy (graf.8) byl sestrojen z hodnot ln Cf a ln q. Bohužel 

už z linearizovaného tvaru a hodnoty R2 je zřejmé, že Freundlichův model nepopisuje data 

vhodněji, než Langmuirova rovnice.

Graf.8 Linearizace izotermy podle Freundlicha

Z  výpočtu  Freundlichových  konstant  podle  lineární  regrese  bylo  získáno

qmax= 5,99 mg/g, KF= 1,07 mg1-(1/n)l1/ng-1, n= 4,01.
Graf.9 Freundlichova modelová izoterma

Průběh  Freundlichovy  modelové  izotermy  (graf.9)  koresponduje

s experimentálními hodnotami, však Langmuirův model podle R2 více odpovídá naměřené 

skutečnosti.
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Graf.10 Linearizovaný tvar Elovichovy izotermy

Byť z linearizovaného tvaru  (graf.10)  a připodobnění lineární regrese není zcela 

viditelný rozdíl, je Elovichův model izotermy zcela odlišný od experimentálního průběhu. 

Elovich předpokládá exponenciální záchyt sorbátu, zatímco pokus ukazuje, že je sorpce 

omezena sorpčním maximem. Hodnoty Elovichových konstant qm= 1,57 a KE= 0,17 l/mg. 

Elovichova izoterma (graf.11) rozhodně není vhodnou interpretací síranové sorpce.
Graf.11 Modelový tvar Elovichovy izotermy
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Graf.12 Linearizace izotermy podle Temkinova modelu

Přestože koeficient korelace z lineární regrese (graf.12) podle Temkinova modelu 

R2=0,8738 neznačí  podobný průběh funkce,  je  zajímavý jeho totožný průběh (graf.13)

s logaritmickou regresí  experimentálně získaných hodnot.  Tvar  Temkinovy izotermy je 

jakousi  kombinací  mezi  Langmuirovým a  Freundlichovým modelem.  Získané  hodnoty 

parametrů jsou qmax= 0,98 mg/g, KT= 0,35 l/mg.
Graf.13 Izoterma podle Temkinova modelu
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Linearizace  biosorpční  izotermy  podle  Kiseleva  (graf.14)  vykazuje  nejhorší 

korelaci se získanými experimentálními hodnotami. Hodnota R2=0,47 je ze statistického 

pohledu nereprezentativní. Kiselevův model proto není nutno připodobnit. 

Graf.14 Linearizovaný tvar izotermy podle Kiseleva

Kiselevova izoterma není vhodným modelem pro biosorpci síranových iontů.

Vypočtené parametry biosorpčních izoterem jsem pro větší přehlednost znázornil

v tabulce č.1.:

Tab.1 Srovnání parametrů modelových izoterem

Za zmínku stojí rovněž drobný paradox, kdy sorpce aniontů probíhala lehce mimo 

běžnou oblast pH. Doporučovány jsou nizké hodnoty 1,5-4 pro sorpci aniontů, proto je 

možné, že biosorpce na pomerančové kůře může probíhat spíše fyzikálním mechanismem.
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6. Závěr
Ve  své  diplomové  práci  jsem se  zabýval  studiem  kůry  plodů  pomerančovníku 

(Citrus sinensis) za účelem jejího možného využití pro odstraňování síranových aniontů

z vodných roztoků pomocí biosorpčního procesu. Z výsledků biosorpčního experimentu

za  optimálních  podmínek  jsem  získal  některé  parametry  k  charakterizování  průběhu 

biosorpce pomocí matematického modelování biosorpčních izoterem.

Pomerančovník je nejrozšířenější  citrus a  je pěstován v subtropických oblastech 

celého světa. Většina jeho produkce, pomerančů, je průmyslově zpracovávána za vzniku 

velkého  množství  odpadní  pomerančové  kůry.  Kůra  tak  vystupuje  jako  velmi  levná 

surovina  bez  dalšího  uplatnění  je  často  skládkována.  Mimo  průmyslový  odpad

se s pomerančovou kůrou můžeme setkat i v domácnostech. Celkově vzato by mohl být 

využit potenciál této dostupné biomasy jako sorbentu pro různé látky,  například sírany, 

které  se  vyskytují  ve  vodách.  Nebezpečné  pak  jsou  zvýšené  koncentrace  síranových 

aniontů v oblastech postižených kyselými dešti, či výtoky důlních vod.

 Z prací Bendové a Kačinské byly zjištěny optimální podmínky pro biosorpci síranů 

na chemicky modifikované pomerančové kůře. Nejefektivněji biosorpce probíhá při běžné 

laboratorní teplotě, pH 5 při sorpčním čase 30 minut. použitím NaOH upraveného sorbentu 

z  odpadní pomerančové kůry.  Biosorpce byla zkoumána při  použití  1,00 g biosorbentu

o zrnitosti 0,5-1 mm na 50 ml síranového roztoku.

Ověřil jsem platnost popsaných parametrů a ve svém experimentu jsem se zaměřil 

na získání  informací  o průběhu biosorpce při  měnících se rovnovážných koncentracích 

síranů  a  vymodelování  biosorpční  izotermy.  Ze  získaných  dat  jsem  pak  pomocí 

matematického  modelování  vyhledal  vhodnou  modelovou  izotermu,  která  nejvíce 

odpovídá pozorované skutečnosti.

Jako  nejvhodnější  model  se  jeví  Langmuirova  izoterma,  která  nejlépe  koreluje

s naměřenými hodnotami. Koeficient korelace při použití první Langmuirovy linearizace 

R2=0,9899 značí vysokou podobnost průběhu funkcí. Maximální adsorpční kapacita byla 

podle  modelu  stanovena  na  5,6  mg  síranových  iontů  na  1  gram  sorbentu  za  daných 

podmínek.  Nejvyšší  adsorpční  kapacity  bylo  dosaženo  při  vstupní  koncentraci  síranů

700 mg/l, q= 5,5 mg/g. 
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Z vlastního experimentu bylo rovněž zjišteno, že účinnost adsorpce se zvyšující

se koncentrací síranových iontů klesá od 51% při  100mg/l  po 10,2 %  při  1000 mg/l.

To značí,  že  sorbent  je  vhodnější  spíše pro odstraňování  nízkých koncentrací,  zatímco 

hodnoty  adsorpčních  kapacit  q  ukazují  sorpční  maximum.  Pro  odstraňení  vysokých 

koncentrací síranů bych doporučil mnohonásobnou biosorpci, kdy by koncentrace roztoku 

postupně klesaly.

Jedním  z  cílů  práce  bylo  získání  odpovídajícího  modelu  izotermy  a  doplnění 

seznamu  vhodných  biosorbentů  o  další  zpracovaný  řádek,  nicméně  bohužel  efektivita 

sorbentu z pomerančové kůry je mnohem vyšší pro sorpci těžkých kovů, například mědi, 

kdy pojme za optimálních podmínek až 59,77 mg/g sorbentu. Pro biosorpci síranů je též 

nalezen vhodnější sorbent a to z cukrové třtiny získaná celulóza, která sorbuje 0,4 mol/g, 

tedy cca. 38,4 g/g.

Jednotlivé cíle práce byly splněny, pomerančová kůra je schopná sorbovat síranové 

ionty, ale není pro ně vhodným sorbentem. Na biosorpce síranů je zpracováno poměrně 

málo  prací,  doporučuji  pokračování  ve  vyhledávání  vhodných  sorbentů.  Biosorpce  je 

ekonomicky  i  environmentálně  velmi  přijatelný  a  výhodný  proces  a  bude-li  řádně 

prozkoumána, bude možné ji využít v širokém spektru lidských činností například díky

tzv. selektivní biosorpci.
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