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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá odstraněním ţeleza z vodné matrice pomocí směsi 

šišek. Na začátku práce je stručně popsán současný stav řešené problematiky ve světě. 

Teoretická část seznamuje s charakteristikou pouţité technologie, pouţitým biosorbentem 

a s kontaminujícím kovem. V metodice je popsán postup práce při laboratorních pracích. 

Následné získané hodnoty jsou shrnuty v diskuzi a hodnocení výsledků. Práce se zabývala 

zjištěním, nejlepších podmínek pro odstranění ţeleza, které by následně mohly pomoct 

dalšímu výzkumu. 

Klíčové slova: sorpce, biosorbent - šišky, ţelezo, kolonová adsorpce 

Abstract 

This thesis deals with the removal of iron from aqueous matrices using a mixture of 

cones. At the beginning briefly describes the culen tstate of the topic in the world. The 

theoretical part will learn about the characteristics of the technology used biosorbente used 

as metal contaminants. The metodology describes how the work in laboratory. Subsequen 

tvalues obtained are summarized in the discussion an devaluation of results. Work was 

focused on finding the best conditions for the removal of iron, which they can then help 

future research. 

Keywords: sorption, biosorbents - cones, iron, column adsorption 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jedním z hlavních rizik v současné době je znečištění ţivotní prostředí. Jedná se 

o environmentální rizika, ale také zdravotní rizika, která mohou postihnout lidstvo. 

Toxické kovy jsou přirozenou součástí zemské kůry. 
[1]

Jakýkoliv kov můţe způsobit 

závaţné problémy v ekosystému, pokud se vyskytuje ve větším mnoţství, neţ poţaduje 

ţivý ekosystém pro svoje ţivotní funkce. Vlivem růstu populace, rostoucí urbanizace 

a industrializace způsobuje závaţné ekologické problémy.
[2]

Toxické kovy se dostávají 

převáţně do odpadní vody, odkud unikají do povrchové a podzemní vody
[1]

. Převáţně 

toxické kovy unikají z průmyslové činnosti, jako je chemický, textilní průmysl, z rafinace 

ropy cementáren, výroby oceli agrochemikálii atd.  

U kovů je monitoring téměř nemoţný, nejen z ekonomické stránky, ale také kvůli 

výskytům větších koncentrací toxických kovů.Vyšší koncentrace toxických kovů, se 

mohou, ale nemusí projevovat a akutních formách postiţení ţivých organismů.
[3]

 Z tohoto 

hlediska je sloţité odstranit toxické kovy ze ţivotního prostředí. Dalším negativním 

faktorem odstraňování toxických kovů je jejich chemická a biologická nedegrabilita, jak je 

to u jiných polutantů.
[2] 

Dalším problémem je řízení průmyslových podniků v minulosti, které neřešili 

ekologickou likvidaci toxických polutantů. V České republice vznikaly laguny, do kterých 

se ukládal veškerý průmyslový odpad a kaly z čistírny odpadnívody.
[40] 

Zemědělství 

vyváţelo kejdy na pole a uţívaly je jako hnojiva pro zemědělskou půdu, odkud se různé 

kontaminanty dostávaly do podzemní a povrchové vody
[39]

.  

Jedním z nejlevnějších a vysoce efektivním řešením odstranění toxických kovů 

z vody, je proces biosorpce. Tato metoda probíhá relativně v krátkém čase. Průběh 

a účinnost biosorpce závisí na zvoleném druhu sorpčního materiálu a dalších interních 

a externích faktorech. Faktory ovlivňující průběh sorpce se studuje v mnoha 

experimentálních pracích, které se snaţí o zjištění ideálních podmínek a vhodných 

technických parametrů, podle kterých, by mohly být sestrojeny sorpční kolony vyuţitelné 

v průmyslových podnicích. 
[41]
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Cílem diplomové práce je odstranění ţeleza pomocí směsi šišek, které jsme 

provedli pomocí kolonové metody. 

Dílčí části práce jsou:  

 Vysvětlit proces sorpce. 

 Studovat a vyhodnotit efekt výšky sloupce. 

 Studovat a vyhodnotit efekt změny průtoku. 

 Vymodelovat a vyhodnotit dynamické modely. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

Od průmyslové revoluce a následného rychlého růstu urbanizace na zemi se zvýšilo 

mnoţství toxických kontaminantů, které je třeba, pro zachování naší planety, zredukovat, 

či úplně odstranit. V současné době existuje mnoho fyzikálně-chemických a biologických 

procesů (bioremediace, různé sanační technologie, filtrace apod.), které jsou schopny tyto 

polutanty odstranit nebo minimalizovat. V našem případě se snaţíme odstranit ţelezo 

pomocí adsorpčních procesů, které vyuţívají odpadní biomasu. 

V roce 2012 se García-Mendieta 
[37]

 snaţí o odstranění ţeleza 

a ţelezo-manganových sloučeniny pomocí zelených rajčatových lusků. Tuto neţivou 

biomasu upravil pomocí formaldehydu. Pro odstranění Fe(III) pouţil sráţení a iontovou 

výměnu. Výsledky pokusu prokázali, ţe formaldehyd zlepšil sorpci ţeleza a manganu na 

neţivou biomasu.  

Aksu a Gülen 
[53]

 se pokusily o vytvoření Fe(III) a ţelezito kyanidového komplexu 

pomocí binární biosorpce, kdy jako biosorbent pouţili Rhizopus arrhizus. Pokus prokázal, 

ţe tento mikroorganismus je schopen ionty ţeleza a komplexu jednotlivě vázat na buněčné 

stěny buněk. Také prokázali, ţe tato adsorpce má velký kinetický potenciál pro rychlost a 

to v širokém rozsahu koncentrací. 

Nadměrná koncentrace Fe(III) ve vodovodních potrubích způsobují nepříjemnou 

chuť a zákal pitné vody. Dále získává voda nahnědlou barvu, která znečišťuje vyprané 

látky. Způsobují to ţelezité bakterie, které napomáhají ke korozi a následnému ucpání 

vodovodního potrubí. Vzhledem k těmto problémům, se v některých průmyslových 

odvětvích, jako je potravinářský, textilní a papírenský průmysl, snaţí vyuţívat 

technologické zařízení, které je schopné toto znečištění vody odstranit. Pouţívají adsorpční 

systémy s biosorbentem aktivního uhlí. V současné době se snaţí o levnější varianty 

biosorbentu a proto vznikají nové studie, které pouţívají zemědělský, mořský odpad.
[38]

 

Další výzkumy biosorpce se provádějí také ve školních laboratořích a to i na 

Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava. Problematikou biosorpce se 

zabývá Institut environmentálního inţenýrství, který vyuţívá odpadní materiály jako 

neţivé biosorbenty pro sorpční procesy. Jako odpadní materiály byly jiţ studovány: 

 šišky borovice lesní a smrku ztepilého, 



Martina Burschiková: Odstranění železa ve vodné matrice pomocí směsi šišek 

Ostrava 2015 Stránka 4 

 lusky fazole zahradní, 

 slupky ořešáku královského, 

 pecky broskví, 

 slupky z citrusových plodů, 

 dřevokazné houby, aj. 
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3 SORPCE 

V minulém století docházelo ke kontaminaci ţivotného prostředí toxickými kovy, 

které unikaly hlavně z průmyslových odvětví. Vzhledem ke stavu ţivotního prostředí se 

dvacáté první století snaţí tyto újmy napravit, či minimalizovat
[48]

. V současné době je 

mnoho legislativních předpisů, které udávají kritéria, kterými by se měli podniky řídit 

a snaţit se tak negativní dopad na ţivotní prostředí řešit. Problémem však je, ţe velké 

mnoţství konvekčních metod jsou pro podniky téměř nedodrţitelnými vzhledem k jejich 

náročnosti. V dnešní době se celosvětově zkoumá jedna z nejlevnějších a také 

nejúčinnějších technologií, která je schopna odstranit kontaminanty přímo z místa 

kontaminace. Jedná se o adsorpční procesy, které neustále hledají nejúčinnější řešení pro 

odstranění různých toxických kovů nejen z odpadní vody. 

Adsorpce je proces, který se v současnosti pouţívá pro odstranění organických 

mikropolutantů z vodných roztoků ze ţivotního prostředí. Jedná se o efektivní techniku, 

která několik desetiletí vyuţívala aktivní granulované uhlí 
[4]

. Všeobecně řečeno se 

adsorpce dá definovat jako proces, který vyuţívá přilnavosti molekul kontaminantu na 

povrch adsorbentu. Adsorpční proces je všeobecně klasifikován na statickou a dynamickou 

adsorpci. Statická adsorpce je uzavřený systém, který obsahuje definované mnoţství 

adsorbentu, který je v kontaktu s určitým objemem adsorpčního roztoku. Kdeţto 

dynamická adsorpce je otevřený systém, kterým nepřetrţitě prochází adsorpční roztok. 

Tento roztok prochází skrz adsorpčí lůţko tvořené biosorbentem. 
[5]

 

Termín biosorpce vysvětluje fyzikálně-chemický proces, při kterém dochází 

k zachycení kovů na biomase 
[6]

. Tato biomasa můţe být ţivá nebo neţivá. Tento proces 

odstraňuje toxické kovy z vodných roztoků pomocí neţivé biomasy 
[7]

. Je zaloţený na 

fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a charakteristickými skupinami buněčné 

stěny biosorbentu. 
[8]

 

Samostatný proces biosorpce má dvě fáze, fáze kapalná je nejčastěji tvořena vodou 

a slouţí jako solvent (rozpouštědlo), fáze pevná je tvořena biosorbentem (látka, která je 

schopna odstraňovat daný kov). 
[6]

 

Biomasa je chemickým komplexem, který obsahuje širokou škálu různých 

chemicky aktivních skupin, na které jsou schopné navázat se chemické polutanty, či ionty 

kovů 
[9]

. Biomasa můţe kumulovat tyto prvky pomocí různých mechanismů jako je 
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fyzikální adsorpce, která vyuţívá van der Waalsových sil, nebo pomocí iontové výměny 

(chemisorpce).  

Základními výhodami biosorpce jsou:  

 Levná cena. 

 Vysoká efektivita čištění. 

 Minimalizování biologických a chemických kalů. 

 Nevyţaduje přidávání dalších nutričních látek. 

 Moţná regenerace biosorbentu 
[10]

. 

Podle typu pouţité biomasy se rozlišuje aktivní a pasivní adsorpce. Pokud se jedná 

o ţivou biomasu, hovoříme o aktivní biosorpci nazývanou jako bioakumulace. Nevýhodou 

u ţivých buněk je jejich moţnost nasycení. Na druhou stranu jejich velkou výhodou je 

moţnost synergie s jinými organismy v období jejich růstu. Dochází, tak k lepší izolaci 

určitých kmenů nebo k lepší genové manipulaci určitých populací. Pasivní adsorpce 

vyuţívá neţivou biomasu a jedná se o biosorpční proces. 

Nevýhody ţivé biomasy jsou: 

 Toxicita, která můţe nastat i při nízkých koncentracích kovů nebo naopak 

můţeme vykultivovat populace, které budou rezistentní vůči kovům. 

 Je potřeba dodávat potřebné nutriční dávky prvků, které jsou potřeba pro růst 

dané populace.  

 Mohou vznikat metabolické komplexy uvnitř buněk.  

 Celkem často dochází ke zpomalení regenerace kovu při desorpci.
[10]

 

Pokud vyuţijeme neţivou biomasu, výhodami jsou: 

 Není potřeba dodávat nutriční prvky pro růst. 

 Nedochází ke kontaminaci biomasy. 

 Proces je rychlejší a efektivnější zvláště pokud se bude jednat o iontovou 

výměnu. 

 Je moţná regenerace biomasy.
[10]
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3.1 Mechanismus sorpce 

Jsou dva typy mechanismů sorpce: první mechanismus je zaloţen na pasivním 

zachycení iontů kovu pomocí mrtvé biomasy. Jedná se o rychlou fixaci kationtů pomocí 

negativně nabitých iontů, které se vyskytují na povrchu ţivých buněk. Druhý mechanismus 

je na principu transportu přes buněčné membrány biomasy a následnou kumulací v daném 

místě ţivé buňky. Druhý mechanismus sorpce je také znám pod názvem 

bioakulumace.
[9]

V následující tabulce č. 1 je popsán rozdíl mezi biosorpcí a bioakumulací.  

Tabulka 1rozdíl mezi biosorpcí a biakumulací[8] 

Typ adsorpce Způsob zachycení 

kovu 

Aktivační 

energie 
Rychlost 

Koncentrace 

kovu 

BIOSORPCE 
Pasivní adsorpce – 

přichycení na 

mrtvou biomasu. 

Cca 21kJ mol
-1

 

Rychlá, díky 

nezávislosti na 

příjmu ţivin 

biomasou. 

Nemá 

destruktivní 

účinek na 

biomasu. 

BIOAKUMULACE 
Aktivní adsorpce – 

přichycení na 

ţivou biomasu. 

Cca 63 kJ mol
--1

 

Pomalá,  

protoţe je 

závislá na 

přítomnosti 

ţivin. 

Můţe mít 

destruktivní 

účinek na 

biomasu. 

Pouţijeme-li při sorpci neţivou biomasu, pak nastává změna v mechanismu. Dojde 

k zadrţení toxického kovu a k následné fixaci na buněčnou stěnu neţivé biomasy. Máme 

různé druhy mechanizmu sorpce: chemisorpci, fyzikální adsorpci, iontovou výměnu, 

vytváření komplexů a precipitace (sráţení).
[11]

 

Chemisorpce vytváří chemické vazby mezi adsorbentem a adsorbátem. Při tomto 

procesu dojde k vytvoření chemické vazby mezi adsorbovanými molekulami a adsorbentem. 

Chemisorpce probíhá často pouze na povrchu vzhledem k tomu, ţe se tento děj povaţuje za 

aktivační. Je proto třeba dodat určité mnoţství energie v aktivačních centrech. 
[12]

 Tento děj 

se váţe pouze na aktivní centra buněčné stěny a vytváří se jedna vrstva molekul adsorbátu. 

Jedná se o povrchovou reakci, která je spojena s porušením a novým vytvořením 

chemických vazeb.
[8]

 

Fyzikální adsorpce je poměrně rychlý a vratný proces zaloţeny na van der 

Waalsových silách. Adsorbent pomocí van der Waalsové síly je schopný k sobě přitáhnout 

organické kontaminanty. 
[13]

Jedná se o povrchový děj, který probíhá u tuhých látek. Vytváří 
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se více vrstev molekul na adsorbátu. Počet těchto vrstev záleţí na velikosti sil a objemu 

poréznosti adsorbentu.
[8]

 

Iontová výměna je proces, kdy dochází na elektricky nabitém povrchu biomasy 

k výměně iontů mezi sorbovanou látkou a kovem 
[49]

. Příčinou výměny nábojů je, ţe ionty, 

které se vyskytovaly na povrchu adsorbentu, jsou lehce vázány. Tím pádem je mohou jiné 

ionty snadno „přetáhnou“ na svou stranu. Tato reakce je řízena dynamickou rovnováhou, 

která nastává mezi adsorbentem a daným roztokem. Síly, které vznikají mezi vazbami 

kationtu, jsou závislé na jejich valenční vrstvě, velikosti, hydrataci a charakteru sorbentu.
[8]

 

Síla, která je zodpovědná za tento proces, závisí na typu valenční vrstvy daného 

kovu. Pokud máme stejně nabité ionty, pak jsou tyto ionty přitahovány stejnou silou. Jestliţe 

se jedná o ionty s bivalentní vrstvou, pak je tato síla daleko větší neţ u monovalentních. 

Adsorpce preferuje převáţně ionty kovů, které mají větší náboj. Je to z toho důvodu, ţe roste 

energie mezi ionty v daném roztoku a lépe se váţou.
[14]

 

Tvoření komplexůje dáno typem buněčné stěny biomasy. Jestliţe obsahuje aktivní 

místa pro adsorpci, naváţe se daný kov a vytvoří určité komplexy. Komplementace se můţe 

tvořit mezi adsorbovaným iontem a aktivní skupinou adsorbentu nebo můţe vytvářet iontové 

páry. Můţe vznikat seskupení mezi ionty, probíhající právě v průběhu hydratace. Při tomto 

stupni si komponenty utvoří určitou bilanci mezi hydratačními stupni. U iontového páru se 

vytváří mezifáze, kdy kaţdý z komponentů si ponechá svůj hydratační stupeň.
[15]

 

Hydratační stupeň kovu je důleţitý pro jeho další aplikace v sorpci. Jedná se 

o povrchové nabití oxidační částice ve vodě. Tento hydratační stupeň je také určen typem 

kovu a hodnotou jeho pH. Obecně je známo, ţe pokud nám hodnota pH klesá pak je 

kladnější povrch náboje.
[16]

 

Precipitace (sráţení) je jev, kdy dochází ke sráţení kovu, které můţe nastat jak 

v roztoku, tak na povrchu buňky 
[11]

. Určité kovy se vysráţejí při zvýšené hodnotě pH. Pro 

toto zvýšení se pouţívají podpůrné chemické látky, které se přidají do daného roztoku. 

Zaměřují se především na nerozpustné kovy, jelikoţ vznikají sraţeniny, které mají poměrně 

velké částice a na dně roztoku by následně mohly tvořit kal s danými kovy. 
[9]

 Dalším 

faktorem ovlivňující vysráţení kovu je charakter metabolismu daného sorbentu, přítomnost 

dalších toxických látek v roztoku, na přítomnosti případných mikroorganismů, které by se 

mohly vyskytnout v daném čištěném roztoku
[11]

.  
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3.2 Parametry ovlivňující chod biosorpce 

Kaţdý sorpční proces je ovlivněn faktory, které mohou reakci zrychlit nebo 

inhibovat. Všeobecně lze říci, ţe máme dva druhy faktorů a to interní a externí. Mezi 

interní faktory řadíme fyzikálně-chemické sloţení adsorbentu a adsorbatu, kvalita 

a koncentrace látek modelového roztoku dané reakce. Externí faktory jsoudoba expozice, 

způsob kontaktu sorbentu a sorbátu, zda pouţijeme kontinuální nebo statický systém, kde 

se jedná hlavně o spádovou rychlost adsorbátu, teplota daného média 
[17]

 a v neposlední 

řadě sloţení adsorpčního roztoku, výška kolony a charakteristické skupiny 

adsorbentu
[23,24]

. Všeobecný parametr ovlivňující adsorpční proces je hodnota pH, která 

ovlivňuje jak adsorbent, tak adsorbát.  

Fyzikálně-chemické sloţení adsorbentu a adsorbatu ovlivňuje druh 

mechanismu, jakým bude daná reakce probíhat. Pokud, ţe bude méně pórovitý, pak reakce 

proběhne ve dvou fázích. Nejdříve proběhne iontová výměna a následně se budu utvářet 

komplexy.
[17]

 

Koncentrace daného adsorbentu ovlivňuje reakci přímo. Pokud se zvýší 

koncentrace daného kovu, pak se zvyšuje adsorpční kapacita reakce. Zvýší-li se mnoţství 

pouţité biomasy, zvýší se účinnost odstranění daného adsorbentu.A to za předpokladu, ţe 

má tento adsorbent na povrchu aktivní místa. 
[18]

 Například pokud se adsorbuje ţelezo, pak 

bylo prokázáno, ţe zvýšení koncentrace biomasy je účinné dokud se jeho aktivní místa 

nenasytí. Záleţí tedy na mnoţství aktivních míst sorbentu
[19]

. 

Teplota závisí na zvoleném typu adsorpce. Čistě fyzikální adsorpce vyţaduje nízké 

teploty na rozdíl od chemické adsorpce, která právě naopak potřebuje k uskutečnění reakce 

vysoké teploty. Dále teplota adsorpce je závislá na typu kovu, který je třeba odstranit.
[20]

 

HodnotapH ovlivňuje především rozpouštění kovu v daném roztoku a aktivní 

skupiny pouţité biomasy. Příkladem je třeba, ţe při prvním kontaktu s biomasou v roztoku 

se hodnota pH sníţí. Tento jev vzniká v důsledku uvolnění vodíkového kationtu, který se 

na sorbent navázal z hydroxidu sodného. Dojde tedy k adsorpci ţeleza a k výměně 

vodíkových kationtu s kationty ţeleza. Po čase se hodnota pH vyrovná a začnou se tvořit 

komplexy a zároveň dojde k iontové výměně sodíku a ţeleza. Z nastudované literatury 
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vyplývá, ţe k nejlepšímu odstranění ţeleza pomocí biomasy dochází při rozmezí hodnot 

pH 4,0 – 6,0.
[21] 

Výška adsorbentu v koloně ovlivňuje průtok adsorpčního roztoku kolonou, 

adsorpční čas a výkon adsorbentu
[22]

. Výška kolony je vrstva adsorbentu a můţe být její 

účinnost ovlivněna právě tímto adsorbentem
[25]

. Výška kolony je závislá také na typu 

adsorbentu. Například studie, která se zabývala odstraněním kadmiových a olovněných iontů 

pomocí vápnitých skeletů, poukázala, ţe při zvýšení výšky kolony se adsorpce zlepšila, ale 

na druhou stranu se před dosaţením rovnováţného stavu, výkon kolony sníţil. 
[22]

 Další 

studie, které se zabývaly odstraněním uranu pomocí rozdrcených kukuřičných klasů, 

poukázaly, ţe zvýšením výšky kolony se zvětšuje mnoţství aktivních míst na sorbentu a tím 

se zvyšuje účinnost adsorpční reakce
[23]

. Práce, která se zabývá odstraněním ţeleza pomocí 

olivových pecek na adsorpční koloně a stanovuje průnikové křivky, přišla s experimentem, 

který potvrdil, ţe s narůstající výškou sloupce stoupá účinnost kolony, vzhledem 

k narůstajícímu počtu aktivačních míst na biosorbentu
 [46]

. Se zvyšující se výškou se 

rovnováha sorpční kapacity sniţuje, je to dáno poměrem koncentrace adsorpčního roztoku, 

který roste při zvyšování výšky sloupce. Pokud je výška sloupce vysoká pak nasycení 

sorbentu trvá delší dobu, vhledem k tomu, ţe máme více aktivních míst neţ u menších výšek 

sorbentu.
[26]

 

Rychlost průtoku udává, za jak dlouho dojde k nasycení kolony. Bylo prokázáno 

na studiích zabývajících se odstraněním barviv pomocí nekonvenčního adsorbentu, ţe 

pokud zvýšíme rychlost průtoku, pak je doba kontaktu sorbentu a adsorbátu niţší, neţ při 

niţších průtocích.
[24]

 Niţší rychlost průtoku je výhodnější, jelikoţ dochází k lepší adsorpci, 

vzhledem k delšímu časovému kontaktu kovu s adsorbente.
[47]

 

Charakteristické skupiny adsorbentu udávají aktivní místa. S nárůstem aktivních 

míst se zvyšuje adsorpční schopnost sorbentu. 
[23,24]

 

3.3 Dynamická adsorpce 

Při procesu sorpce je důleţité, aby se biosorbent nacházel v rozdrcené formě na 

0,3 – 3 mm. Takto upravený biosorbent obsahuje buď pravidelné, nebo nepravidelné 

částice, které je třeba dopravit na místo kontaktu s kontaminantem. Všeobecně platí, ţe čím 
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menší jsou částice, tím je obtíţnější je separovat z roztoku, ale zároveň zrychlují adsorpční 

reakci. 

Kolonový systém je typ dynamického adsorpčního systému, který vyuţívá 

adsorbent, jehoţ částice jsou v co největším nahuštění. Kontaminující kov je i přesto 

schopen adsorbentem projít pomocí proudu či spádu roztoku, který prochází danou 

kolonou. Kontaminant, který se vyskytuje ve vodné matrici, protéká kolonovým lůţkem 

(obrázek 1), kde se dostává do styku s adsorbentem, který je umístěn ve spodní části 

kolony. Roztok, který opouští sloupec, by měl obsahovat nízkou koncentraci kovu. Při 

úplné nasycení biosorbentu se daný sloupec zregeneruje, pro další pouţití, jelikoţ se 

dosáhlo rovnováţného stavu adsorpční reakce. Sorpční kolonové systémy mohou být 

v různých velikostech, záleţí to pouze na poţadavcích a provozních výkonech 

společnosti.
[9]

 

 

Obrázek 1 schéma kolony
[44]

 

3.4 Adsorpční modely kolonové sorpce 

Adsorpční modely kolonové sorpce slouţí ke stanovení adsorpčních křivek a ke 

zjištění nejlepšího času pro odstranění kontaminantu. Tyto faktory jsou důleţité pro určení 

optimálních provozních podmínek v průmyslu a k úspěšnému navrhnutí výšky kolony.  
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Thomasův model je všeobecný a široce pouţívaný teoretický model pro popsání výkonu 

kolony. Tento model je matematicky popsán v rovnici 1:  

  

  
 

 

  e    (
   

 
)            ))

  )   

kde:     vstupní koncentrace roztoku (mg l
-1

) 

    výstupní koncentrace roztoku (mg l
-1

) 

     Thomasova rychlostní konstanta (ml mg
-1

 min
-1

) 

 q∞  maximální kapacita adsorpce (mg g
-1

) 

 x mnoţství sorbentu v koloně (g) 

     efektivní objem modelového roztoku (ml) 

 F průtok kolony (ml min
-1

). 
[27]

 

Thomasův model popisuje chování proudění vodného roztoku s kontaminantem 

přes biosorbent. Vyuţívá Langmuirovou izotermu, která popisuje rovnováţný stav, 

a reakční kinetiku druhého řádu. Thomasův model předpokládá, ţe nedochází k vnitřní 

a vnější difúzi. Při pouţití tohoto modelu se předpokládá, ţe došlo k nějaké chybě při 

adsorpčním procesu. 
[28]

 

Yoon-Nelsonův model je jednoduchý model, u kterého není potřeba podrobné 

charakteristiky adsorbátu, adsorbentu a fyzikálních vlastností adsorpční loţe. Popisuje 

míru sníţení pravděpodobnosti adsorpce pro kaţdou molekulu adsorbátu. 

Tato míra je úměrná pravděpodobnosti průtoku adsorbentu. Tento model je popsán 

níţe uvedenou rovnicí 2:  

  

      
 e              )   )  

kde:  kYN rychlostní konstanta adsorpce (m min
-1

) 

 τ čas, kdy protoče 50% absorbátu (m min
-1

) 

 t čas adsorpce (min) 

C0 výstupní koncentrace roztoku (mg l
-1

) 

 Ct vstupní koncentrace roztoku (mg l
-1

). 
[27]
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BDTS model se pouţívá na vyhodnocení kapacity sloupce a výkonu kolony. Tento model 

pracuje s dvěma parametry: výškou lůţka a zlomovým a saturačním bodem adsorpce
[29]

. 

Vycházíme z předpokladu, ţe vnitřní difúze částic a vnější odpor hmoty je zanedbatelný. 

Přitom adsorbent adsorbuje přímo na povrchu částic. Pouţívá se pouze pro popis 

počátečních křivek do hodnoty, kdy dojde ke zlomovému bodu (3-5 % odstranění kovu ze 

vstupní koncentrace) nebo do bodu nasycení, který je 90%odstranění kovu ze vstupní 

koncentrace. BDST model slouţí pro odhadnutí charakteristických parametrů, jako jsou 

maximální adsorpční kapacita a kinetické konstanty. 
[30]

 BDST model je popsán následnou 

rovnicí 3:  

    
 

   
  (

  

  
  )   )  

kde:    minimální hloubka loţe absorbentu (cm) 

    výstupní koncentrace ve zlomovém čase (mg l
-1

) 

k  rychlostní konstanta adsorpce (h l
-1

 mg
-1

) 

Ct vstupního koncentrace roztoku (mg l
-1

)
[29]

. 

Kolonové modely slouţí pro výpočet maximální kapacity kolony, rovnováhy adsorpce, 

celkového mnoţství adsorbovaného kovu, celkové odstranění kovu v %, výšku přestupní 

zóny adsorpce a efektivní výtokový objem kolony. 

Podle následující rovnice 4 vypočítáme maximální kapacitu kolony: 

        
 

    
  

 

    
∫      

         

   

  )  

 

kde: qtotal maximální kapacita kolony (mg l
-1

) 

 Q objemový průtok roztoku (ml min
-1

) 

 t čas adsorpce (min) 

 Cad rozdíl mezi vstupní a výstupní koncentrací roztoku ve 

zlomovém čase (mg l
-1

).
 [32] 

Další rovnice 5 popisuje rovnováţný stav adsorpce: 
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       )   
      

 
  )  

kde: qeq(exp)  experimentální kapacita kolony (mg l
-1

) 

 qtotal celková kapacita kolony(mg l
-1

) 

 m hmotnost celkového biosorbentu (g).
 [32]

 

Celkové mnoţství adsorbovaného kovu se vypočítá dle rovnice 6: 

        
          

    
 (6),  

kde: Wtotal celkové mnoţství adsorbovaného kovu (g) 

 Ct koncentrace vstupního roztoku (mg l
-1

) 

 Qt total objemový průtok v celkovém čase adsorpce (ml min
-1

).
[32]

 

Procentuální vyjádření celkové adsorpce kovu je dáno rovnicí 7: 

   (
      

      
)       (7), 

kde: Y  celkového odstranění kovu (%) 

 qtotal maximální kapacita kolony (mg l
-1

) 

 Wtotal celkové mnoţství odstraněného kovu (g).
[32]

 

Následující rovnice 8 popisuje výpočet minimální výšky lůţka kolony: 

    
 

   
  (

  

  
   )   )  

kde: X0 minimální výška lóţe (cm) 

 v  konstantní rychlost průtoku (cm h
-1

) 

 K  rychlostní konstanta adsorpce (h l
-1

 mg
-1

) 

 N0 teoretická adsorpční kapacita adsorpce (mg l
-1

) 

 Ct koncentrace vstupního roztoku (mg l
-1

) 

 C0 koncentrace vystupujícího roztoku (mg l
-1

).
 [33] 

Následující rovnice 9 popisuje výpočet efektivního výtokového objemu: 
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             (9), 

kde: Veff efektivní objem modelového roztoku (ml) 

 Q objemový průtok roztoku (ml min
-1

) 

 ttotal celkový čas adsorpce (min). 
[42] 

Výšku lůţka přestupní zóny adsorpce popisuje níţe uvedená rovnice 10:  

    
 

   
  (

  

  
   ) (10), 

kde: Z0 výška přestupní zóny adsorpce (cm) 

 v  konstantní rychlost průtoku (ml min
-1

) 

 N0 adsorpční kapacita ( mg l
-1

) 

 K rychlostní konstanta adsorpce (l mg
-1 

h
-1

) 

 Ct vstupní koncentrace roztoku (mg l
-1

) 

 C0 výstupní koncentrace roztoku (mg l
-1

). 
[42,43]
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4 CHARAKTERISTIKA POUŢITÉHO BIOSORBENTU 

Biosorbent, který ve své diplomové práci budu pouţívat je směs šišek z borovice 

lesní (Pinus sylvestris) a ze smrku ztepilého (Picea abies). Tyto stromy, jsou v České 

republice poměrně v širokém zastoupení, proto je tento biosorbent snadno dostupný.  

Pro účinné odstránění je důleţité sloţení buněčné stěny biosorbentu, 

charakteristické skupiny na povrchu této stěny, které jsou zodpovědné za zachycení 

a odstranění kontaminantu.  

Buněčná stěna šišek se skládá: 

 Střední lamela, utváří první vrstvu a vzniká při tvorbě buněk. Je tvořena proteiny 

a pektiny. 

 Primární buněčná stěna,je sloţena z celulózových fibril a utváří skelet. Je 

utvořena z pevné mikrofibrilní kostry, která obsahu převáţně pektinové 

sloučeniny, hemicelulosu a glykoproteiny. Druhá část primární buněčné stěny je 

tvořena necelulosní sloţkou, kterou tvoří pektiny a bílkoviny. 

 Sekundární buněčná stěna slouţí jako tvrdá deska, která chrání buňku před 

tlakem. Pokud, ţe je první stěna na některých místech zeslabena, sekundární 

buněčná stěna se nevytvoří. Sekundární buněčná stěna je charakteristická pro 

silnostěnné buňky a pro vodivé elementy xylému. Vrstva je tvořena celulosou, 

hemicelulosou a pektiny. 

Látky, které zajišťují inkrustaci buněčné stěny, se ukládají do buněčné stěny. Jedná 

se anorganické látky např. o kyselinu křemičitou. Pokud se ukládají organické látky do 

buněčné stěny, pak vzniká lignifikace buněčné stěny. Lignifikace je zdřevnatění buněčné 

stěny a to probíhá za přítomnosti vysokomolekulárních sloučenin ligninu. Pokud se jedná o 

buněčné stěny výtrusů, pilových zrn, pak se jedná o impregnaci vlivem fyzikálních změn 

na buněčné stěně. Buněčná stěna pokud projde impregnací, pak se stává nerozpustnou. 
[31] 
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4.1 Funkční skupiny šišek 

Jak jiţ bylo výše řečeno, buněčná stěna šišek se skládá ze tří nejdůleţitějších 

sloţek: hemicelulosy, celulosy, ligninu a pektinů.  

Hemicelulosa, celulosa a lignin se skládají z alkenů, esterů, aromatických 

uhlovodíků, ketonů a alkoholu, s různými charakteristickými skupinami.  

Celulosa je přírodní polysacharid buněčných stěn, vyskytující se také u vyšších 

rostlin, který je sloţen z glukosových řetězců. Základní sloţkou glukosového řetězce je 

D-glukosa, coţ je vysokomolekulární polymer, který udává charakteristické vlastnosti 

celulosy. 
[50] 

Není rozpustná ve vodě, zředěných kyselinách, zásadách a ve většině 

rozpouštědel. Rozpustí se v koncentrovaných kyselinách, kdy dochází k hydrolýze
[34]

.  

Hemicelulosa je polysacharid buněčné stěny rostlin, který vyplňuje buničiny a to 

převáţně u dřevin, jedná se o prostory mezi celulosovými vlákny
[49]

. Chemické sloţení se 

liší dle systematického zařazené rostlin.
[31]

 

Lignin je hlavní součástí buněčné stěny dřevnatých rostlin, můţe se ale také 

vyskytovat ve slámě, v šiškách jehličnatých stromů apod. Lignin je fenolický polymer, 

který u buněčných stěn, tvořených celulosou, vytváří sekundární vrstvu. Je sloţen z lamel, 

které jsou umístěny mezi jednotlivými buněčnými stěnami.
[51]

 Tyto lamely vytvářejí 

trojrozměrné struktury a jsou nepravidelně vázány etherovými vazbami nebo jsou vázány 

mezi dvěma atomy uhlíku
[31]

. Lignin utváří hydrofóbní povrch, zlepšuje mechanickou 

odolnost materiálu a utváří ochrannou vrstvu vnitřní buněčné stěny. Slouţí jako ochranný 

štít proti škůdcům a patogenům, pokud není ligninová vrstva porušena.
[51]

 

Pektiny je přírodní biopolymer, který je tvořen směsi polysacharidů. Vyskytuje se 

u buněčné stěny vyšších rostlin, Největší výskyt pektinu je ve střední lamele a jeho 

koncentrace klesá u primární buněčné stěny. Pektin se vyuţívá v potravinářském 

a průmyslovém odvětví, díky jeho specifickým vlastnostem. 
[52]
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5 ŢELEZO 

Ţelezo je přirozeně se vyskytující prvek na naší planetě. Označujeme ho zkratkou 

Fe a řadíme ho v periodické tabulce prvků mezi kovy. 

Ţelezo se vyskytuje také v podzemní a povrchové vodě. Jeho zvýšené mnoţství 

můţe působit negativní vliv na ţivotní prostředí. Ţelezo se ve vodě vyskytuje v podobě 

kationtů nebo ve formě sloučenin. Některé formy výskytu ţeleza jsou vypsány níţe 

v tabulce 2. 

Tabulka 2Výpis některých forem výskytu ţeleza ve vodách 

Kov Anorganická forma Organická forma 

Ţelezo 

Fe
2+

, (FeOH)
+
, [Fe(OH)3]

-
 

Fe
3+

, (FeOH)
2+

, (FeCl2)
-
 

[Fe(SO4)2]
-
 

humínové látky 

Dále se ţelezo hojně vyskytuje v průmyslové odpadní vodě. Průmyslová odpadní 

voda vzniká jako tekutý odpad po průmyslové činnosti ze zpracovávání anorganických 

a organických surovin. Nejčastěji se setkáváme s průmyslovou odpadní vodou s výskytem 

ţeleza u těţby a úpravy rud, u chemického průmyslu a kovodělnického průmyslu.  

Další vody, které řeší problém s toxickými kovy a s výskytem ţeleza v nich jsou 

kyselábáňská drenáţní voda, která vzniká po zvětrávání sulfidických minerálů a jejich 

následným vyluhováním. Taková voda obsahuje ţelezo ve formě pevných precipitátu. Tato 

voda je velmi kyselá a má devastační vliv na ţivotní prostředí díky kontaminaci podzemní 

vody a vodních toků, odkud se kontaminace rozšiřuje dále do potravního řetězce. Dalším 

problémem je výskyt mikroorganismů v báňské vodě, která je schopna napomáhat procesu 

zvětrávání sulfidických minerálů. Jedná se především o bakterie acidofilné, ţelezo a síru 

oxidující bakterie. Pomáhají k chemické oxidaci pyritu, který je jedním z nejrozšířenějších 

loţisek, rovnice 11: 

                                
           )  

Následně proběhne biologicko-chemická oxidace elementární síry pomocí bakterie 

Thiobacillus thiooxidans, dle rovnice12: 
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           )  

Taktéţ pomocí stejné bakterie proběhne oxidace dvojmocného ţeleza na trojmocné 

dle rovnice13: 

                                   )  

Vzniklé Fe(III) podlehne hydrolýze za abiotických podmínek a tím dojde k acidifikaci 

prostředí. Pokud tento děj probíhá při nízké hodnotě pH pak se ţelezo hydrolyzuje na 

hydroxid ţelezitý dle rovnice14: 

                  )           )  

Celý proces zvětrávání sulfidu je přirozený a několikastupňový, proto se při řešení 

problematiky čištění báňské vody musí brát v úvahu i produkty metabolismu bakterií. Jako 

produkty metabolismu bakterií mohou vznikat síran ţelezitý a kyselina sírová. Dochází 

tedy k převedení nerozpustného kovu do rozpustné sloučeniny. 
[35]

 

V přírodě se ţelezo můţe vyskytovat při různých hodnotách pH. Pohybuje se 

v rozmezí 5,0-9,0. V tomto rozmezí se nachází ve forměFe
2+

, Fe(OH)
+
, Fe(OH)3 

a Fe(OH)2.  Fe(OH)
+ 

se vykytuje při pH = 7,0 a katalyzuje rozpouštění ferryhydridu, který 

se můţe přeměnit aţ na hematit. Fe
2+

 působí jako reakční činidlo pro měď, rtuť a můţe 

ovlivňovat Fe
3+

, rychlost rozpouštění oxid ţeleza v přítomnosti organických aniontů a také 

můţe působit jako katalyzátor při přeměně Fe
3+

. 

Odstraňování ţeleza probíhá na základě oxidace rozpuštěného ţeleza na 

nerozpustné sloučeniny. Ty se pak odstraňují jednostupňovou nebo dvoustupňovou 

separací. Technologické postupy musí brát v potaz vymezené podmínky, při kterých 

probíhá oxidace a hydrolýza ţeleza.
[12] 

Ţelezo se dá dále odstraňovat těmito způsoby: 

 oxidační metody, 

 alkalizace hydroxidem vápenatým, 

 pomocí číření organickými komplexy, 

 metody in-situ, 

 sedimentace/filtrace nerozpuštěných sloučenin, 
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 iontové výměny, 

 biologické metody.
[36]

 

Při sniţování hladiny ţeleza v podzemní a povrchové vodě se mohou objevit 

problémy se vznikem toxických meziproduktů, které vznikají při pouţití chemických 

činidel. Dalším problémem mohou být vysoké náklady, vzhledem k nutnosti dodrţení 

fyzikálně-chemických podmínek a v neposlední řadě nastává problém s časem, kdy při 

biologických úpravách, je třeba delší reakční čas.
[12]
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Veškeré experimenty jsem dělala samostatně v laboratořích Institutu 

environmentálního inţenýrství Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava 

a v následujících kapitolách praktické části uvedu metodiku, kterou jsem při procesu 

biosorpce pouţila. 

6.1 Metodika přípravy biosorbentu 

Nejprve je nutné si připravit biosorbent, coţ spočívá ve sběru a následné 

mechanické a chemické úpravě. 

6.1.1 Metodika sběru 

Směs šišek borovice lesní a smrku ztepilého byly sesbírány v obdobích září a října 

roku 2010 a to v různých oblastech. První várka byla sesbírána vMoravskoslezském 

kraji - Hukvaldy, druhá ve východním Slovensku - Prešovský kraj a třetí oblast je západní 

Slovensko - Ţilinský kraj. Tento sběr směsi šišek byl jiţ proveden v rámci předchozích prací.  

6.1.2 Příprava biosorbentu 

Šištice bylo nutné po sběru nechat volně uschnout při laboratorní teplotě 20-25 °C. 

Dále se mechanicky sorbent upravilna menší zrnitostní frakci pomocí drtiče Raptor 624, 

model HT 6523 (Werco, s.r.o, Česká republika). Pro zisk poţadované zrnitostní frakce byl 

pouţitý laboratorní mlýn typu IKA A 11 basic, (IKA - Werke, Německo). Na základě 

nastudované literatury se takto připravenýadsorbent pomocí nerezových, analytických sít 

značky Retsch (Retsch GmbH, Germany) prosel na poţadovanouzrnitostní třídu 0,5-2 mm. 

Vzorky se sušili rozloţené na hodinových sklíčkách při teplotě 65 ± 1 °C (při vyšší teplotě 

dochází k spálení vzorku). Sorbenty se tímto způsobem sušili do konstantní hmotnosti. Po 

mechanické úpravě se dále vzorek chemicky aktivoval pomocí kyseliny chlorovodíkové 

(HCl) s koncentraci 1,0 mol l
-1

. Na kaţdý gram adsorbentu bylo pouţitých vţdy 20 ml 

aktivačního roztoku. Vzorky byli míchané na laboratorní trepačce IKA KS 4000i control 

(Německo) po dobu 30 min při 150 otáčkách za minutu Tato aktivace se volila na základě 

výsledků předchozích prací a byla vyhodnocena jako dostačující a účinná
[5]

. Po aktivaci se 
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sorbent zfiltroval přes filtrační papír s hustotou 84 g m
-2

. Následně se promýval několikrát 

destilovanou vodou na odstranění zbytku aktivačního činidla. Výsledná hodnota pH se 

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

6.2 Metodika stanovení ţeleza 

Při odstraňování ţeleza za optimálních podmínek je nutné připravit modelový 

roztok ţeleza o koncentraci 100 mg l
-1

. Tento modelový roztok se připravil naváţením 

7,022 g síranu diamonno-ţeleznatého (Fe(NH4)2(SO4)2∙6H2O) do 50 ml destilované vody 

okyselené koncentrovanou kyselinou sírovou. Následně se roztok kvantitativně převedl do 

odměrné baňky o objemu 1 l a dopil se po rysku destilovanou vodou. 

Spektrofotometrickým stanovením se vţdy ověřila vstupní koncentrace ţeleza 

v modelovém roztoku. Při výpočtech se pouţívá reálná hodnota vstupní koncentrace. Pro 

dodrţení určité hodnoty pH roztoku se naváţka síranu diamonno-ţeleznatého rozpustila 

v daném pufru.  

Výsledné koncentrace ţeleza se stanovovaly na základě metody ČSN ISO 6332 

(757433) Jakost Vod. Stanovení ţeleza. Tento postup zahrnuje stanovení pro celkové 

rozpustné ţelezo (součet dvojmocného a trojmocného ţeleza). Na základě legislativy, 

sledujeme obsah celkového ţeleza. Tento postup je pouţitelný pro stanovení ţeleza 

o koncentracích 0,01 mg l
-1

 aţ 5 mg l
-1

. Zabarvení, které vzniklo, se měřilo na 

spektrofotometru DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) při vlnové délce 510 nm 

v kyvetě o optické dráze 2 cm.  

6.3 Metodika kinetiky adsorpce 

Pro určení kinetiky adsorpce se vycházelo z prací, které se zabývaly statickou 

sorpcí, kde se hledali ideální podmínky pro odstraňování ţeleza. Muselo být vhodně 

zvolené aktivační činidlo (1,0 mol l
-1

HCl s dobou aktivace 30 min), vhodná velikost částic 

(0,5-2 mm), teplota (25 ± 2 °C) a hodnota pH (6,0).  

Pro studium kinetiky adsorpce se pouţil mechanicky a chemicky upravený 

biosorbent šišky. Pouţili jsme nejprve 3 různé výšky sloupce (5, 10 a 15 cm). Naváţka 

sorbentu byla pro výšku 5 cm v koloně14g, pro výšku 10 cm 31g a pro výšku 15 cm 45 g. 

Po naváţení a chemické aktivaci se sorbent převedl do kolony a kontinuálně se začal 
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přivádět modelový roztok ţeleza. Na základě naměřených hodnot se spočítala ideální 

výška sloupce, která se dále pouţívala při zjišťování průtoku.  

6.4  Metodika měření průtoku 

Na základě předešlých výsledků jsme zvolili výšku 15 cm pro měření průtoku. 

Průtoky se měřili při nejlepší hodnotě pH (6,0). Tato hodnota byla zkoumaná jiţ v pracích, 

které se zabývali statickou sorpcí. Zvolili jsme průtoky 10 ml min
-1

, 20 ml min
-1

 

a 40 ml min
-1

. 

Pro kaţdý zvolený průtok se připravila kolona, jako u předešlých experimentů. 

Časové intervaly odebírání vzorků, byly shodné jako u studované výšky adsorbentu 

v koloně. Průtok, který dosáhl v co nejdelším čase stejné vstupní a výstupní koncentrace 

roztoku, byl vyhodnocen jako nejlepší. 

6.5 Metodika modelování matematických modelův dynamické adsorpci 

Matematické modely nám slouţí k určení charakteristických parametrů kolony. 

Jedná se o Thomasův model, který popisuje chování sorpčního procesu, Yoon Nelsnovým 

modelem zjistíme teoreticky čas při 50% adsorpce kovu. Poslední model BDST porovnává 

čas v 50% odstranění kovu. 
[45]

 

6.5.1 Thomasův model 

Na základě naměřených hodnot se vypočítal celkový výkon kolony podle vzorce 1 

(viz kapitola 3.5): 

  

  
  

 

  e    (
   

 
)            ))

  )  

 

Kde:     vstupní koncentrace roztoku (mg l
-1

) 

    výstupní koncentrace roztoku (mg l
-1

) 

     Thomasova rychlostní konstanta (ml mg
-1

 min
-1

) 

 q∞  maximální kapacita adsorpce (mg g
-1

) 

 x mnoţství sorbentu v koloně (g) 

     efektivní objem modelového roztoku (ml) 

 F průtok kolony (ml min
-1

). 
[27]
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6.5.2 Yoon Nelsnův model 

Yoon Nelsonův model je kompletní model, který k výpočtu potřebuje konstantní 

rychlost průtoku. Výpočet se provedl na základě rovnice 2 (viz kap. 3.5): 

  

      
 e              )   )  

 

Kde: KYN rychlostní konstanta adsorpce (m min
-1

) 

τ čas   dy  roteče   % absorbátu  m mi -1) 

t čas adsor ce  mi ) 

C0 výstu  í  o ce trace rozto u  mg  -1) 

Ct vstu  í  o ce trace rozto u  mg  -1)[27] 

 

6.5.3 BDST model 

BDST model slouţí pro porovnávání času v 50% adsorpce kovu. Vypočítá se na 

základě rovnice 3 (viz kapitola 3.5): 

    
 

 c 
  (

  

  
  )   )  

Kde:    minimální hloubka loţe absorbentu (cm) 

    výstupní koncentrace ve zlomovém čase (mg l
-1

) 

k  rychlostní konstanta adsorpce (h l
-1

 mg
-1

) 

Ct vstupního koncentrace roztoku (mg l
-1

)
[29]

. 
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6.6  Metodika vyhodnoceni výsledku 

Veškerá data představují střední hodnotu ze tří nezávislých měření. Statická 

analýza byla provedena pomocí Microsoft Excel 2013. Slepé vzorky byly připraveny za 

stejných experimentálních podmínek za nepřítomnosti sorbátu. Jednotlivé vzorky byly 

odebrány za stejných podmínek: koncentrace, teploty, hodnoty pH a rychlosti průtoku. Pro 

vytvoření grafických závislostí a výpočtů v rámci kinetiky adsorpce, měření průtoku 

a dynamických modelů, bylo zapotřebí aplikace Microsoft Excel 2013. Korelační 

koeficienty R
2
byly povaţované za vyhovující pro popis studovaného parametru, pokud 

jejich hodnota byla vyšší 0,950.  
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7 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této části diplomové práci budu hodnotit výsledky naměřené v laboratořích. 

Jedná se o hodnocení výšky lůţka, změny rychlosti průtoku, Thomasův model, Yoon-

Nelsonův model a BDST model. 

7.1 Efekt výšky lůţka 

Pro další experimenty se musela zjistit ideální výška kolonového lůţka, která má 

největší účinnost v co nejdelším čase. V následujícím obrázku 2, je znázornění průběhu 

sorpce při různých výškách lůţka. 

 

Obrázek 2 Efekt výšky sorbentu v koloně 

Vysvětlivky:  Ct/C0 (mg l
-1

) je poměr mezi vstupní a výstupní koncentrací roztoku, t (min)je časový 

interval adsorpce 

Obrázek č. 1 znázorňuje průlomové křivky, které se získaly z naměřených hodnot. 

Kaţdá křivka představuje jednu výšku sloupce 5, 10 a 15 cm při konstantní rychlosti 

průtoku 10 ml min
-1

 a vstupní koncentraci100 mg l
-1

. S rostoucí výškou loţe se prodluţuje 

doba kontaktu sorbentu a sorbátu. Na základě tohoto grafu lze vyčíst, ţe nejvyšší účinnost 

kolony je při výšce 15 cm. Sklon křivky je obdobný jako u výšek 5 a 10 cm s rozdílem, ţe 

téměř před dosaţením rovnováhy se koncentrace výstupního roztoku sníţila. Na základě 

tohoto vyhodnocení se v dalších experimentech pracovalo pouze s kolonou o výšce 15 cm.  
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7.2 Změny rychlosti průtoku 

Rychlost průtoku se měřila při výšce sloupce 15 cm a při optimální hodnotě pH 

vstupního roztoku. Volili se tři rychlostní průtoky 10 ml min
-1

; 20 ml min
-1

a 40ml min
-1

. 

Porovnání rychlosti průtoku je v následující tabulce č. 2. 

 

Obrázek 3 Změna rychlosti průtoku 

Vysvětlivky:  Ct/C0 (mg l
-
1) je poměr mezi vstupní a výstupní koncentrací roztoku, t (min)je časový 

interval adsorpce při průtoku 10; 20 a 40 ml min
-1

 

Z obrázku je patrné, ţe při průtoku 40 ml min
-1

 se nejrychleji zaplnily sorpční místa 

biosorbentu a tedy došlo k nejslabšímu odstranění ţeleza. Je to způsobené zvýšením 

rychlosti přenosu kontaminantu, tím pádem se zrychlila také adsorpce. Průtok 10 ml min
-1

 

měl nejdelší čas dosáhnutí stejné hodnoty koncentrace vstupního a výstupního roztoku. 

Došlo tedy k lepší adsorpci kovu. Průtok 20 ml min
-1

byl s časem adsorpce mezi průtokem 

10 a 40 ml min
-1

.  

7.3 Thomasův model 

Pro výpočet Thomasova modelu bylo nutné určit Thomasovou rychlostní konstantu 

(Kth) a maximální adsorpční kapacitu (q∞). Tyto konstanty jsme získaly pomocí lineární 

závislosti (obrázek 3), dle uvedené rovnice v metodice 6.5.1. 
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Obrázek 4 Thomasův model 

Vysvětlivky:  Ct/C0 (mg l
-
1) je poměr mezi vstupní a výstupní koncentrací roztoku, t (min)je časový 

interval  

Konstrukci Thomasova lineárního modelu, jsme dostali hodnoty, potřebné pro 

výpočet konstant a kolonových dat. V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny naměřené 

a vypočítané a hodnoty Thomasova modelu.  

Tabulka 3 Naměřené hodnoty vstupující do výpočtu Thomasova modelu 

qexp 

(mg g
-1

) 

qteor 

(mg g
-1

) 

KTh 

(ml min
-1

 

mg
-1

) 

q0 

(mg g
-1

) 

qtotal 

(mg g
-1

) 

mtotal 

(g) 

Y% 

19,98 16,32 0,055 30,89 490 600 81,60 

Celkové mnoţství kovu, které prošlo kolonou, bylo cca 600 mg, z toho se 

adsorbovalo celkem cca 490 mg ţeleza. Celkový adsorpční výnos byl 81,60 %. Součet 

absolutních chyb je ± 3,68 mg g
-1

. Průměrná relativní odchylka je 0,0141 a průměrná 

relativní chybová analýza je 0,920. Rychlostní konstanta adsorpce je 0,055 ml mg
-1

 min
-1

, 

která udává rychlost proudění roztoku adsorbentem. Reálná maximální adsorpční kapacita 

adsorbentu je 30,89 mg g
-1

, kdeţto experimentální maximální adsorpční kapacita 

adsorbentu je 19,98 mg g
-1

.  Teoretická adsorpční kapacita je 16,32 mg g
-1

, coţ je menší 
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neţ experimentální adsorpční kapacita. Kapacita kolony je tedy vyšší neţ se 

předpokládalo. 

7.4 Yoon Nelsonův model 

Vyuţitím Yoon Nelsonova modelu se získala teoretická hodnota času, který by byl 

potřeba pro 50% adsorpci kovu. K výpočtům se pouţila výška sloupce 15 cm a průtok 

10 ml min
-1

.Obrázek č. 5 popisuje Yoon Nelsonův model. 

 

Obrázek 5: Yoon Nelsonův model 

Vysvětlivky:  Ct/C0 (mg l
-1

) je poměr mezi vstupní a výstupní koncentrací roztoku, t (min)je časový 

interval adsorpce 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výpočet Yoon Nelsonova modelu. 

Z této tabulky byla následně vypočítána konstantní rychlost při 50% adsorpce, teoretický 

čas při 50% adsorpce kovu. 

Tabulka 4 Naměřené vstupní hodnoty pro výpočet Yoon Nelsonova modelu 

qexp 

(mg g
-1

) 

qteor 

(mg g
-1

) 

KYN 

(min
-1

) 

t teor 

(min) 

texp 

(min) 

19,98 16,32 0,111 280 220 
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Rychlostní konstanta (KYN), která popisuje rychlost proudění roztoku adsorbentem 

při rozdílné vstupní a výstupní koncentrace roztoku při 50% adsorpce kovu. Rychlostní 

konstanta je rovna 0,111 min 
-1

, při průtoku 10 ml min
-1

. Tato hodnota je vhodná protoţe, 

se zároveň prodluţuje čas styku kovu s absorbentem. Experimentální čas 50% adsorpce byl 

220 min. Teoretický čas 50% adsorpce byl 280 min, coţ poukazuje, ţe. Reálný čas 50% 

adsorpce kovu je kratší o 60 min, značí to, ţe sorbent má lepší adsorpční schopnosti, neţ se 

předpokládalo. Nutno podotknout, ţe průměrná chybová analýza v naměřeném čase je 

± 16,04 min. při adsorpční kapacitě 18,66 mg l
-1

. 

7.5 BDST 

Na základě modelu BDST vypočítáme biosorpční kapacitu a kinetické konstanty. 

Na konstrukci následujícího grafu, který je zobrazen na obrázku č. 6, jsme pouţili zlomové 

a saturační časy adsorpce všech pouţitých výšek kolony.  

 

Obrázek 6 Křivka zlomového a saturačního času 

Vysvětlivky: t (h) zlomový a saturační čas adsorpce, H (cm) je výška sloupce kolony 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny vstupní experimentální hodnoty pro výpočet modelu 

BDST. Pro výpočet byly pouţity výšky kolony 5; 10; a 15 cm a průtok 10 ml min
-1

. 

Tabulka 5 Vstupní experimentální hodnoty pro výpočet modelu BDST 

N0 K Z0 Hteor Hexp t T 50%exp 
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(mg l
-1

) (l mg
-1

 h
-1

) (cm) (cm) (cm) 50%teor 

(h) 

(h) 

9,288 0,1021 31,05 12,86 15 0,267 3,666 

Teoretická adsorpční kapacita (N0) je 9,03 mg l
-1

 a adsorpční rychlostní konstanta 

(K) je rovna 0,102 mg
-1

 h
-1

. Hodnota adsorpční kapacity je poměrně vysoká, kdeţto 

adsorpční rychlostní konstanta je poměrně nízká. Je to důkaz toho, ţe při pomalejším 

průtoku se zvyšuje adsorpční kapacita kolony, která prodluţuje čas sorpce. Kritická výška 

sloupce (Z0) je 31,05 cm, coţ je maximální výška sorbentu, který by mohl být schopný 

ukončit adsorpci při zlomovém čase adsorpce. Čas kdy došlo k 50 % odstranění ţeleza je 

0,267 h (16,02 min). Objemový průtok byl 0,80 cm
3
 s

-1
. Teoretická přestupná zóna je 

12,86 cm, která poukazuje na minimální výšku adsorbentu, který je schopný adsorpce. 

Námi zvolena výška 15 cm je vyšší neţ teoretická výška, za předpokladu, ţe by biosorbent 

měl vhodné charakteristické skupiny pro adsorpce, by stačilo pouţít výšku 12,86 cm. 

Pro hodnocení výsledků této experimentální práce, je nutné brát v úvahu určité 

aspekty procesu, které se u kaţdých experimentálních prací mění. Jedná se například o 

zvolení druhu adsorbentu, zvolení průtoku, apod. 

V následující tabulce č. 6 můţeme vidět vstupní hodnoty experimentální práce, 

která se zabývala odstraněním ţeleza z vody pomocí cihel a této diplomové práce, které 

slouţí pro porovnání experimentálních výsledků s výše uvedenou prací.  

Tabulka 6Vstupní hodnoty experimentu
[47]

 

H 

(cm) 

Q 

(ml min
-1

) 

qtotal 

(mg g
-1

) 

qexp 

(mg g
-1

) 

t 50%teor 

(h) 

N0 

(mg l
-1

) 

Z0 

(cm) 

15 10 8 0,328 1,1 335 10-20 

 

H 

(cm) 

Q 

(ml min
-1

) 

qtotal 

(mg g
-1

) 

qexp 

(mg g
-1

) 

t 50%teor 

(h) 

N0 

(mg l
-1

) 

Z0 

(cm) 

15 10 490 19,98 0,267 9,03 31,05 
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Na základě této tabulky, zobrazující vstupní parametry této práce a práce, která se 

zabývala odstraňováním ţeleza pomocí cihel, lze zhodnotit, ţe účinnou výškou sloupce je 

15 cm, coţ odpovídá cca 30 g sorbentu. Jako základní průtok je volen 10 ml min
-1

. Obě 

dvě práce mají stejné mnoţství adsorbovaného kovu a stejné mnoţství experimentální 

adsorpce kovu. Čas v 50% adsorpce kovu je u sorbentu cihel o něco větší, neţ je náš u 

sorbentu šišek. Kritická výška biosorbentu se v této práci rovná 31,05 cm, kdeţto v druhé 

práci, není přímo určená a pohybuje v rozmezí 10- 20 cm. Udávají také, ţe kritická výška 

sloupce musí být vyšší, neţ je nejniţší zvolená výška sorbentu.  Pokud zhodnotím 

výsledky práce, kde pouţívali adsorbent cihly, pak se potvrzuje teorie, která je uvedená na 

začátku práce. Proto tuto práci bych zhodnotila jako přínosnou a pouţitelnou pro další 

praktické pouţití odstranění ţeleza pomocí kolonové sorpce, i kdyţ přihlédnu k relativním 

chybám v měření. 

Kolonová sorpce mohla být pouţita i v praxi. Pokud by se pouţila v praxi, bylo by 

vhodné předčistit roztok s kovem, neţ přijde do kontaktu s adsorbentem. Předčištění 

takového roztoku by mohlo proběhnout za pomoci bakterií, které by sloţité sloučeniny 

degradovaly na jednoduché sloučeniny. Takto upravený roztok s kovem by pak mohl 

usnadnit adsorpci kovu na charakteristické skupiny adsorbentu a zvýšit tak účinnost 

sorpce. Také by se mohla tím zkrátit doba regenerace adsorbentu. 
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8 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala odstraňováním ţeleza z vodné matrice pomocí 

směsi šišek. Odstraňování probíhalo pomocí kolonové sorpce. V teoretické části popisuje, 

jak proces sorpce funguje, charakteristiku biosorbentu, současný stav řešené problematiky. 

Následuje experimentální část, kde v metodice je popsán postup práce a následně 

hodnocení výsledků experimentu. V poslední části tyto výsledky jsou porovnány 

s vědeckými pracemi.  

Experimentální část nám potvrdila naši teorii. Výsledky poukázaly, ţe výška 

sorpčního lůţka a zvolený průtok ovlivňují proces biosorpce. Na začátku procesu sorpce 

dojde k rychlému nasycení na povrchu biomasu a to aţ z 90%. Dále se proces zpomalí, 

protoţe se kov dostává k dalším aktivním místům biosorbentům a nastává, zde pak jiný typ 

adsorpce. Pomalejší průtoky nám prodluţují dobu kontaktu kovu s biosorbentem a dochází 

k důkladnějšímu zachycení kovu na aktivačních místech. Na základě těchto dvou faktorů, 

pak také stoupá výkonnost kolony a celkový čas procesu adsorpce. Celý proces sorpce je 

však ovlivněn volbou sorbentu. Sorbent musí mít porézní povrch a aktivační místa 

(charakteristické skupiny), na které se při procesu sorpce následně váţe kov.  
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