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Anotace 

Diplomová práce se zabývá adsorpční studií odstranění chromu s oxidačním číslem VI 

z vodného prostředí v náplňových kolonách pomocí aktivovaných pecek broskví  

(Prunnus persica). Teoretická část zahrnuje popis procesu biosorpce, faktory které jej 

ovlivňují, charakteristiku zvoleného biosorbentu, detailně popsáno rozdělení izoterem a 

v neposlední řadě problematiku chromu s oxidačním číslem VI v životním prostředí. 

V experimentální části je popsána příprava procesu a jeho detailní popis, stanovení vhodné 

výšky sloupce. Vzorky byly chemicky aktivovány kyselinou chlorovodíkovou (HCl) po 

dobu 30 min. o koncentraci 1 mol l-1. 

Klíčová slova:  

Kontinuální biosorpce; pecky broskví (Prunnus persica); Cr(VI); Thomasův model; Yoon 

a Nelsenův model; BDST model; adsorpční kinetika 

 

Summary 

This thesis deals with the adsorption studies removing hexavalent chromium VI of the 

aqueous medium in packed columns using activated peach pits (Prunnus persica). The 

theoretical part includes a description of the process of biosorption, factors affecting it, the 

characteristics of the selected biosorbents, describe in detail the distribution of isotherms 

and last but not least the issue of hexavalent chromium VI in the environment. The 

experimental part describes the preparation process and its detailed description, 

determining appropriate column height. The samples were chemically activated with 

hydrochloric acid (HCl) for 30 min. 1 mol l-1. 

Keywords: 

Continuous biosorption; peach stones (Prunnus persica); Cr(VI); Thomas model; Yoon 

and Nelsen model; BDST model; adsorption kinetics 
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Seznam použitých zkratek 

Cr (III)  Chrom ve třetím oxidačním stupni  

Cr (VI) Chrom  v šestém oxidačním stupni 

tzv.  Tak zvaný 

pH  pH faktor 

mg   Miligram  

m mol-1 Látkové množství 

mg l-1  Miligram na litr 

mg g-1  Miligram na gram  

mol l-1  Mol na litr 

ot min-1 Počet otáček za minutu 

FeO·Cr2O3 Oxid železnato-chromný  

FeCr2O4 Chromit 

CrO4
2  Oxianion 

µg l-1  Mikrogram na litr 

mm  Milimetr 

HCl  Kyselina chlorovodíková  
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1 ÚVOD  

Voda znečištěná toxickými kovy vypouštěných z průmyslových odvětví 

a obydlených oblastí je velice škodlivá pro zdraví člověka a ekosystému. V důsledku toho 

se klade velký důraz na odstraňování toxických kovů z kanalizací před jejich uvolněním do 

životního prostředí. Použití adsorbentů k odstranění těchto těžkých kovů se zdá být jednou 

z nejběžnějších metod.[1] Pro jeho odstranění je nejběžnějším materiálem biosorbent. 

Kromě toho, že jsou biosorbenty snadno dostupné, mají více zřetelných výhod, jako jsou 

nízké náklady a vysoká přizpůsobivost. Proto je vývoj účinnosti biosorpčních materiálů 

velmi důležitá pro odstranění iontů těžkých kovů z vodného roztoku.[2,3] 

V nepřeberném množství vědeckých prací se uvádí dlouhá škála přírodních 

biosorbentů, největší pozornost se hlavně nejvíce zaměřuje na využití zemědělských 

odpadů jako alternativu k nahrazení stávajících adsorbentů, z ohledem na životní prostředí 

ale hlavně z ekonomického hlediska.[4 

Chrom je sedmým nejhojnějším elementem na zemi. V posledních několika 

desítkách let se množství chromu ve vodních i suchozemských ekosystémech zvýšilo 

v důsledku různých lidských činností.Je známo, že Cr(VI) má 100× větší toxicitu než 

Cr(III) , díky jeho mobilitě a vysoké rozpustnosti ve vodě. 5  

Parametry sorpční kapacity získané z pokusů dávkových čili „batch“ systémů jsou 

užitečné, protože poskytují informace o účinnosti biosorpčních systémů na kov. Nicméně 

údaje získané tímto způsobem nejsou obecně použitelné pro většinu systémů. Doba 

kontaktu kovu s biosorbentem není dostatečně dlouhá, aby dosáhla rovnovážného stavu. 

Proto je třeba ověřit praktickou použitelnost biosorbentu v kontinuálním procesu pomocí 

náplňových kolon.[6] Účinnost biosorbentu lze vyhodnotit z průniku křivky koncentrace 

odpadní vody, kde je běžně pozorována typická průlomová křivka ve tvaru S.[7,8] 

Ve své diplomové práci se zabývám adsorpční studii odstranění Cr(VI) 

v náplňových kolonách pomocí pecek broskví (Prunnus persica) jako biosorbentu. 

V teoretické části popisuji dynamický systém biosorpce, rozdíl mezi faktory dynamického 

a statického procesu biosorpce. Dále se zabývám obecnou charakteristikou izoterem, 

jejichž modelace je také hlavním cílem mé závěrečné práce. Následně jsou popsány typy 
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izoterem, které jsem využila ve své experimentální části. V neposlední řadě se zabývám 

problematikou Cr(VI) a jeho odstranění z vodných roztoků. 

V experimentální části vyhodnocuji a stanovuji optimální podmínky pro dynamický 

proces biosorpce a v neposlední řadě jsou vyhodnoceny modelové izotermy. Naměřené 

výsledky jsou uvedeny v grafech s následným popisem.  

Cílem diplomové práce je: 

1. Obecně popsat a nastudovat metodu kontinuální „dynamické“ biosorpce, 

charakterizovat použitý biosorbent pecky broskví (Prunnus persica). 

2. Charakteristika kontinuálního „dynamického“ procesu pro studovaný sorbent o 

zrnitostní třídě 1 – 2 mm.  

3. Studium vlivu výšky vrstvy biosorbentu a průtokové rychlosti v náplňové koloně. 

4. Modelace adsorpčních izoterem. 

5. Shrnutí zjištěných poznatků, vyhodnocení všech výsledků dané problematiky. 
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2 BIOSORPCE 

Biosorpce je alternativní technologie odstraňování kovů ze zředěných vodných 

roztoků založena na schopnosti biomasy vázat toxické kovy, pro srovnání je zde uvedeno 

několik konvenčních technik pro „čištění“ odpadní vody: 

 Chemické srážení, kde vlivem koagulantů vznikají nerozpustné sloučeniny, 

které se dále odfiltrují. Tato technologie je sice velice levná s jednoduchým 

postupem, avšak za vzniku velkého množství toxických odpadů. 

 Iontová výměna, která nahrazuje kovové ionty méně nebezpečnými. Jedná se 

o účinnou metodu, ale finančně náročná.  

 Elektrochemické čištění, tato metoda se využívá při vysokých koncentracích 

kovů a je velmi nákladná.  

 Chemická redukce a oxidace, kde při této technologii vznikají nerozpustné 

oxidy nebo kovy.[9] 

V současné době je biosorpce atraktivní náhrada tradičních fyzikálně-chemických 

způsobů odstraňování toxických kovů ze znečištěné vody, které využívá biomasy nebo 

přírodních materiálů jako biosorbentů.[10] Použití těchto technologií má ale za následek 

vznik sekundárního odpadu, který je nezbytné dále zpracovávat nebo uskladnit.[11]  

Výzkumy v posledních letech ukazují, že některé přírodní materiály, včetně 

zemědělských a vedlejších produktů, mohou vázat toxické kovy.[12] Proces, při kterém tyto 

biomateriály vážou toxické kovy z vodných roztoků, se běžně označuje jako biosorpce, 

Největšími jejími výhodami je nízká cena a relativně vysoká účinnost odstranění toxických 

kovů z vodných roztoků.[12]  

V laboratorních podmínkách je ve většině případů proces biosorpce omezen na 

tzv. „batch“ systém čili statický, proto je nezbytné dále stanovit potenciál procesů 

biosorpce v kontinuálním režimu pomocí náplňových kolon, který se nazývá systém 

dynamický. Data získaná v rámci vsádkových podmínek, kterými jsem se zabývala ve své 

bakalářské práci: „Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků 

pomocí odpadních pecek z broskví“, je potřebné ověřit také v dynamickém systému.  

Hodnocení výkonnosti sorpce v náplňových kolonách je nutné, jelikož se čas 

potřebný k dosažení rovnováhy sorpce v provozním režimu značně liší.  
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2.1 Statický „Batch“ systém 

Podrobněji je daná problematika popsána v mé bakalářské práci: Studium 

adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z 

broskví. Kde je podrobně popsán celý statický systém procesu biosorpce, obecné 

mechanismy procesu biosorpce. Abych nastínila rozdíl mezi statickým a dynamickým 

procesem, jsou zde uvedeny hlavní faktory procesu biosorpce.  

Hlavními faktory pro statický systém biosorpce, které ovlivňují jeho proces, je hned 

několik. Nejvýznamnějším je hodnota pH roztoku s kovem, která je nejdůležitějším 

parametrem celého procesu biosorpce. Na druhou stranu nebývá nijak významně ovlivněn 

teplotou, avšak je-li teplota vyšší, může se snižovat sorpční schopnost biomasy. Pokud se 

v roztoku nachází jiný kov, může to proces biosorpce snižovat. Bylo prokázáno, že 

radioaktivní prvky, nebo toxické kovy se váží mnohem lépe na kovy lehké (alkalické). 

Také je tento proces ovlivňován koncentrací a druhem biosorbentu, který se používá 

k odstranění kontaminantu z vodného prostředí. Vyšší množství biosorbentu váže kovy 

z roztoku mnohem hůře, než nižší množství.[13] 

2.2 Kontinuální systém 

Nejtypičtější pro provoz adsorpční náplňové kolony je nepřetržitý kontakt 

použitého sorbentu s kontaminantem. V důsledku toho se koncentrace použitého roztoku s 

obsahem odstraňovaného kovu ve styku s vrstvou studovaného biosorbentu v náplňových 

kolonách mění jen velmi pomalu.[14] 

Sorpční systémy, které využívají náplňové kolony, mají určité výhody oproti 

vsádkovým systémům, protože rychlost sorpce a míra odstranění kovů z roztoků závisí na 

aktuální koncentraci kovu v čištěném roztoku. Biosorbent je při použití kolony kontinuálně 

v kontaktu s čerstvým roztokem obsahujícím studovaný kov. Naopak ve vsádkovém 

systému je biosorbent neustále v kontaktu se stejným roztokem a tím pádem koncentrace 

kovu v něm neustále klesá a stou klesá také účinnost použitého sorbentu a také rychlost 

sorpce.[15] 

Náplňové kolony jsou jednoduché na ovládání a ekonomicky významné pro čištění 

odpadní vody. Experimenty dosahují relativně velké výkonnosti odstranění sorbovaného 
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kovu a jeho výsledný objem by mohl být použit pro návrh větších zařízení s vysokou 

přesností i v  průmyslovém měřítku.[16]  

Kolonou protéká čištěný vodný roztok s obsahem kontaminantu vrstvou 

biosorbentu. V ní pak dochází k sorpci odstraňovaných kovových iontů. Při počáteční fázi 

procesu je daný kov nejefektivněji a také nejrychleji sorbován a to především horními 

vrstvami použitého biosorbentu, kterých je několik. Ty jsou v podstatě v kontaktu 

s roztokem, který má nejvyšší možnou počáteční koncentraci studovaného kovu (C0). Kov, 

který nebyl navázán v několika horních vrstvách biosorbentu, je poté odstraněn z roztoku 

ve vrstvách nižších (obrázek 1). Z toho tedy jasně vyplývá, že na začátku tohoto procesu 

nevytékají z kolony žádné kovové ionty. [17] 

  

Obrázek 1: Průběh sorpce v náplňové koloně[17] 

V daný moment je blízko vrcholu kolony udávána tzv. primární adsorpční zóna. 

Horní vrstvy sorbentu jsou kovem saturovány postupně a to jak čistý roztok postupně 

protéká kolonou. Pro další vazbu kovu se tak stávají již neúčinnými. To znamená, že 

primární adsorpční zóna se posouvá směrem dolů kolonou do míst, kde ještě není sorbent 

nasycen kovem. Co se týče primární adsorpční zóny, je její posun obecně mnohem 

pomalejší, než když prochází kolonou „čistý“ roztok bez jakéhokoliv kovu. [17] 
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Během posunu primární adsorpční zóny směrem dolů, tedy ke konci vrstvy 

biosorbentu, mají kovy tendenci uniknout v eluátu ven z kolony. S rostoucím množstvím 

proteklého roztoku se studovaným kontaminantem kolonou a času roste i poměr (C/C0) až 

dosáhne takzvaného saturačního bodu. Tento bod představuje v nepřeberném množství 

praktických případů fázi, kde je již čistý roztok v rovnováze s kolonou. Poté dochází již 

k rychlé saturaci zbylého biosorbentu studovaným kovem a jeho vyčerpání z kolony. 

Většinou je tedy v tomto bodě zapotřebí buďto vyměnit sorbent za úplně nový nebo jej 

případně zregenerovat.[17] 

Výhodou náplňové kolony je především nejúčinnější konfigurace, regenerace a 

mytí v daném místě, nepřetržitý provozní tok, neomezená škála použití, žádná pevná 

separace. Nevýhodou je citlivost na pokles tlaku, náplňovou kolonou nelze zpracovávat 

suspenze a povinně se používají alternativní sloupce.[18] 
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3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DYNAMICKÝ PROCES BIOSORPCE  

Pro pochopení faktorů, které ovlivňují proces biosorpce je zapotřebí efektivně 

využívat tyto podmínky v experimentech, optimalizovat a aktualizovat jejich funkční 

vlastnosti. Bohužel tato znalost je převážně složitá a mnohdy není jednoduché jasně 

definovat chemické sloučeniny. [19] 

Faktorů ovlivňující proces sorpce v náplňové koloně je hned několik: 

 typ kovu, 

 hodnota pH roztoku, 

 velikost částic použitého sorbentu, 

 koncentrace kovu v čištěném roztoku, 

 průměr použité kolony, 

 kinetika sorpce, 

 typ sorbentu, 

 rovnovážné podmínky,  

 hydrodynamika toku roztoku kolonou, 

 výška vrstvy sorbentu v koloně. 

3.1  Tok kolonou 

Dalším důležitým aspektem pro proces je tok kovu kolonou. Existují dva případy 

ideálního proudění kapaliny: 

 pístový tok kapaliny, 

 tok kapaliny v ideálně míchaném reaktoru. 

V mnoha případech se tok skutečným systémem tolik přibližuje toku ideálnímu, že 

pokud se za ně považuje, dopouští se jen velmi malé chyby. Ovšem v jiných případech 

může být odchylka od ideálního toku natolik značná, že je nutné použít jiný model toku. 

Odchylky od ideálního proudění mohou být způsobeny průtokem kapaliny nádobou ve 

formě kanálků, recirkulací kapaliny nebo přítomností neúčinných prostorů.  

V případě náplňové kolony je přítomnost neúčinných prostorů nebo tvorba kanálků 

nežádoucí, jelikož vždy zhoršuje výkon zařízení. Je tedy samozřejmostí, že i recirkulace 

tekutiny je jev velmi nežádoucí.  
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Aby byl vystižen neideální tok v reaktorech a nádobách je zapotřebí použít různých 

modelů. Některé z nich jsou založeny na analogii mezi difúzním pochodem 

a promícháváním při skutečném toku. Těmto modelům se obecně říká disperzní.  

Dalším typem modelu, který je ve formě oddělených oblastí toku, spojených buď 

paralelně, nebo v sérii je označován jako kombinovaný model.[17] 

3.2 Biosorbent 

Biosorbent se označuje jako biologický materiál, který je v rámci procesu sorpce 

schopný přímo odstraňovat kovové ionty z vodných roztoků.[18] Měly by mít vysokou 

schopnost sorpce a být ve velkém množství dostupný za nízkou cenu.[19]  

Nejvíce využívanými biosorbenty jsou především buněčné stěny bakterií, vyšších 

rostlin, hub a řas. Vhodnými zdroji biosorbentů se mohou považovat např. průmyslové 

odpadní biomasy, které vznikají jako vedlejší produkty fermentačních procesů.[20]  

3.3 Zrnitostní třídy daného biosorbentu 

Nejlepší zrnitostní úpravou biosorbentu v procesu biosorpce se osvědčují částice 

pevných granulí o zrnitosti 0,1 - 3 mm, které musí být permeabilní vůči vodě a také 

odolávat tlakům při aplikaci v kolonách. Také pro lepší účinnost mohou být tyto 

biosorbenty před aplikací v procesu různě chemicky, mechanicky a fyzikálně 

upravovány.[21] 

3.4 Hodnota pH 

Je jednou z nejdůležitějších veličin, které významně ovlivňují proces biosorpce a to 

buď zcela zastavit, nebo naopak zrychlit. Adsorpční mechanismy na povrchu adsorbentu 

ovlivňuje konečná hodnota pH, který má vliv na fyzikálně-chemické interakce adsorpčních 

míst adsorbentů. Anion tohoto procesu je v nižším rozsahu a to pH > 1,5 – 4, kationt má 

pak optimální hodnotu pH > 4,5. [22] 
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3.5 Výška sloupce  

Výška sloupce za pomocí biosorbentu je jednou z charakteristických hodnot při 

kontinuálním procesu biosorpce. Pokud je délka primární adsorpční zóny potřebná 

k efektivnímu odstranění kovu z roztoku vyšší než celková výška vrstvy biosorbentu 

v koloně bude potom prudce narůstat koncentrace kovu ve výtoku z kolony a to od 

momentu, kdy eluát poprvé opustí kolonu.[23] 

3.6 Teplota 

Je jedna z důležitějších faktorů, která ovlivňuje kontinuální proces biosorpce. 

Pokud se zvýší daná teplota, nárůst sorpce je značná, ovšem pokud překročí danou 

maximální teplotu, může to způsobit destrukci, či ztrátu sorpční kapacity nebo změnu ve 

struktuře sorbentu.[24] 

3.7 Průtoková rychlost 

Hraje důležitou roli při proměně v procesu navrhování a provozu náplňových 

kolon. Čím je průtoková rychlost vyšší, tím je doba kontaktu roztoku s povrchem 

biosorbentu nižší a tím pádem je nasycení dosaženo rychleji a zvyšuje se ostrost 

průlomové křivky. Nad určitou hodnotu průtokové rychlosti však klesá kapacita 

odstraňování kontaminantu.[25] 

3.8 Chemické a fyzikální vlastnosti daného biosorbentu 

Tyto vlastnosti jsou pro daný proces biosorpce důležité a napomáhají pochopit 

sorpční mechanismus. Zvolený typ biosorbentu ovlivňuje daný proces například zrnitostní 

třídou. Pokud je dany sorbent rozdrcen na malou zrnitostní třídu <0,5 mm, dochází 

k ucpání náplňové kolony a to znemožňuje kontinuální (dynamicky) proces biosorpce.[18] 
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4 POUŽITÝ BIOSORBENT PECKY BROSKVÍ  

Zvolený biosorbent pecky broskví (Prunnus Persica) se řadí mezi peckovice, Jedná 

se o měkký plod tvořený peckou a obklopuje jej sladká dužina, plod broskvoně obecné. 

Hlavní složkou pecek broskví je lignin. V závislosti na odrůdě broskví a jeho fázi zrání 

může lignin obsahovat 50 % hmotnosti pecky. Lignin je přírodní molekula přítomna 

v různých částech rostlin, například dřevo ze stromů je z ligninu. A díky této složce má 

pecka broskve svou specifickou barvu.  

Pecky broskví obsahují také amygdalin, který by mohl být nebezpečný, pokud je 

konzumován. Amygdalin je sloučenina ze dvou molekul cukru (glukózy) v souvislosti 

s benzenovým jádrem, ke které je připojena skupina kyanidu. V přítomnosti některých 

enzymů, například b-glukosidázy, lze amygdalin rozdělit na glukózu a kyselinu 

kyanovodíkovou (HCN). Tato poslední látka je vysoce toxická a může být i smrtelná.  

Molekuly kyanidu můžeme nalézt i v jiných ovocných plodech, rostlinách a 

zelenině.[26]  

Tyto plody obsahují nepřebernou škálu vitamínů a minerálů. Jejichž největší 

zastoupení je znázorněno v následující tabulce 1.[27] 

Tabulka 1: Obsah prvků a živin v broskvích[27] 

Složka Obsah g 100g Prvek 
Průměrný obsah mg 

100g 

Voda 88,9 Na 1 

Bílkoviny 1,0 K 160 

Cukry 7,6 Mg 9 

Tuky 0,1 Ca 7 

Vláknina  1,5 Fe 0,4 

Celkový dusík 0,16 P 22 

Mastné kyseliny Stopové množství Cu 0,06 
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Plody broskví obsahují 13-20% sušiny, 8,5-13% sacharidů (sacharóza), 0,7-0,9% 

organických kyselin, 0,05-0,11 % tříslovin, 0,40-0,75 % pektinů, 0,45-0,85 % vlákniny, 

0,45-0,65 % minerálních látek (draslík, vápník, hořčík, fosfor).[26] 
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5 MODELOVÉ PROCESY 

Izotermy poskytuji nejdůležitější informaci k pochopení procesu biosorpce. 

Parametry rovnic a základní termodynamické předpoklady izotermických modelů udávají 

představu o základních biosorpčních mechanismech, stejně jako povrchové vlastnosti 

a afinitu biosorbentu.[28] Proto byly v této studii použity k popisu rovnovážných dat 

biosorpce tyto následující izotermy.[29]  

5.1 BDST model 

 Je jedním z použitých modelů pro adsorpce toxických kovů pomocí náplňových 

kolon. Tento model byl poprvé navrhnut pány Bohardem a Adamsem[30] a později upraven 

panem Hutchinsem.[29] Je to jednoduchý model založený na fyzickém měření kapacity 

kolon [30] Je založen na teorii povrchu reakčních rychlostí.[31]   

Model BDST je vyjádřen rovnicí (rovnice 1): 

𝑡 =  
𝑁0𝑍

𝐶0𝑣
− (

1

𝐾𝑎𝐶0
) ln (

𝐶0

𝐶𝑏
− 1)     (1) 

Kde je: 

 t čas (min);  

 N0 adsorpční kapacita (mg l-1); 

 Z  výška kolony (cm); 

 C0  přítok nebo počáteční koncentrace rozpuštěné látky (mg l-1); 

 Cb  koncentrace kovových iontů (mg l-1); 

 K  konstanta rychlosti adsorpce (l/h mg); 

 V  rychlost lineárního proudění kovu sorbentem (cm h-1). 

 

Tento vzorec může být také přepsán ve tvaru přímky (rovnice 2): 

𝑡 = 𝑀𝑍 − 𝑛      (2) 

Kde N je sklon a průsečík BDST linky. Z této rovnice je patrné, že výška sloupce 

(Z) a doba provozu jsou lineárně závislé.  

Modelové konstanty BDST mohou být užitečné pro různé průtoky a různé 

počáteční koncentrace kovů bez dalšího experimentování.[32,33,34]  
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Například pokud je hodnota stanovena na jeden průtok, hodnoty ostatních průtoků 

se mohou vypočítat vynásobením původního stavu m poměrem původního a nového 

průtoku.[35] Není nutné upravit hodnotu n, jelikož se předpokládá, že je nepatrně ovlivněna 

změnou průtoku.[36]   

5.2 Thomasův model 

Tento model je založen na předpokladu, že proces následuje Langmuirovu kinetiku 

adsorpce a desorpce bez axiální disperze a kinetiky a za předpokladu, že míra hnací síly je 

odvozena z druhého řádu oboustranné reakční kinetiky.[37,38,39] Je to ovšem hlavní slabinou 

tohoto modelu.[40,41] Adsorpce není obvykle omezena chemickou reakcí kinetiky, ale je 

často řízena převodem mezifáze hmoty. Tento rozdíl může vést k nějaké chybě, pokud se 

tento způsob používá pro modelování adsorpčního procesu.[42,43] Thomasův model také 

předpokládá konstantní separační faktor, ale je použitelný pro izotermy příznivě i 

nepříznivě.[44] 

Rovnice pro Thomasův model je následující (rovnice 3): 

𝐶𝑒

𝐶0
=

1

1+𝑒𝑥𝑝(𝐾𝑇𝐻/𝑄)(𝑞0𝑀−𝐶0𝑉𝑒𝑓𝑓)
    (3) 

KTH Thomasova konstanta rychlosti (l / h mg); 

 q0 maximální koncentrace pevné fáze rozpuštěné látky (mg g-1); 

 M množství sorbentu ve sloupci (g); 

 Q objemový průtok kolonou (l h-1); 

 Veff objem odpadních vod; 

C0 počáteční koncentrace kovových iontů (mg l-1); 

 Ce koncentrace iontových kovů odtoku (mg l-1);  

t  (min). 

 

Lineární tvar (rovnice 4): 

ln (
𝐶𝑒

𝐶0
− 1) = (

𝐾𝑇𝐻𝑞0𝑀

𝑄
) − (

𝐾𝑇𝐻𝑞0𝑀

𝑉𝑒𝑓𝑓
)   (4) 
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5.3 Yoon a Nelson model 

Tento model zachycující koncentraci a průlom sorpce je poměrně jednoduchý a 

vyvinuli jej Yoon a Nelson již v roce 1984. Je založen na předpokladu, že 

pravděpodobnost sorpce při průlomu je úměrná rychlosti poklesu pravděpodobnosti sorpce 

pro každou molekulu sorbátu. Nevyžaduje žádné podrobné údaje, které se týkají vlastnosti 

sorbátu, typu sorbentu a fyzikálních vlastností sorpce a je mnohem jednodušší, než modely 

jiné.[45] 

Yoon a Nelsonův modej je vyjádřena vztahem (rovnice 5): 

ln
𝐶

𝐶0−𝐶
= 𝑘𝑌𝑁𝑡 − 𝑡𝑘𝑌𝑁    (5) 

Kde je: 

kYN Yoon a Nelsonova rychlostí konstanta (min-1); 

t potřebný čas pro 50% průlom sorbátu (min); 

t průlom (vzorkování) v čase (min).   

 

 Pro výpočet teoretických průlomových křivek je vyžadováno stanovení parametrů 

kYN a t. Tyto hodnoty jsou stanovovány z dostupných experimentálních dat. Závislost na 

čase odběru vzorků (t) zahrnuje graf ln C/(C0 – C). Pokud teoretický model charakterizuje 

experimentální data, vyjadřuje se v ose kYN a zachycuje tkYN.[45] 

5.4 Parametry kolonového systému  

Pro zhodnocení kontinuálního (dynamického) procesu, jsou zapotřebí rovnice, které 

teoreticky charakterizují parametry kolonového systému a jsou využity do izotermních 

modelů, které jsou popsány výše.  
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Prvním takovým typem je maximální kapacita, která je popsána následující rovnicí 

(rovnice 6): 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄𝐴

1000
=

𝑄

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=0
  (6) 

kde je: 

ttotal celková doba průtoku (min); 

Q  objemový průtok (ml min-1); 

A  plocha pod průlomovou křivkou (cm2). 

 

Maximální adsorpční výnos (%) je vyjádřen (rovnice 7): 

𝑌 = (
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) ∙ 100 (7) 

 

Celkové množství kovu vloženého do kolony je dán vztahem (rovnice 8):  

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶0𝑄𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
 (8) 

 

Rovnováha adsorpce dána adsorbovaným kontaminantem (mg) na jednotku 

hmotnosti suchého biosorbentu v koloně (mg g-1) je vyjádřen vztahem (rovnice 9): 

𝑞𝑒𝑞(𝑒𝑥𝑝) =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
 (9) 

kde je: 

qtotal  maximální adsorpční kapacita; 

m  množství biosorbentu ve sloupci (mg g-1). 

 

Celkový výtokový objem je dán rovnicí (rovnice 10): 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑄𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (10) 

 

Další důležitou rovnicí je určení kritické výšky lože a výšku přestupové zóny (cm), 

které udávají i důležité parametry pro model BDST (rovnice 11).  
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𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐿 [1 −
𝑡𝑏

𝑡𝑠
] (11) 

kde je: 

L  dělka sloupce (cm); 

tb  průlomový čas (min); 

ts  saturační čas (min). 

 

Kritická výška lože je teoretická vrstva sorbentu, která zajišťuje výstupní 

koncentrací látky nepřesahující průlomovou koncentraci (c) v čase t = 0, dána vztahem 

(rovnice 12): 

𝑍0 =
𝑄

𝑘𝑁0
ln(

𝑐0

𝑐
− 1) (12) 

kde je: 

k  konstatnta adsorpční rychlosti (L/mg h-1); 

Q  objemový průtok (ml min-1); 

N0  teoretická adsorpční kapacita (mg l-1); 

c  výstupní koncentrace (mg l-1); 

c0  vstupní koncentrace (mg l-1).[46] 
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6 CHROM 

Chrom se řadí mezi nejtvrdší elementární kov, jehož reaktivita má velmi nízké 

hodnoty, avšak jeho chemická odolnost je poměrně vysoká. I přesto, že je velmi chemicky 

stálý, je jeho rozpustnost v kyselinách s neoxidujícím účinkem, jako je např. kyselina 

sírová, pomalá (obrázek 2). Nejznámější forma chromu ve sloučeninách je Cr(III) a 

Cr(VI). Silným redukčním činidlem je také sloučenina Cr(II), která je ovšem za 

normálních podmínek oxidována na Cr(III) vzdušným kyslíkem.[46, 47] 

 

Obrázek 2: Chrom[48] 

Tento prvek se řadí mezi nejhojnější na zemi, přičemž v zemské kůře je jeho obsah 

průměrně 0,1 – 0,2 g kg-1. V přírodě se často vyskytuje s železnými rudami, jako 

např. chemicky podvojný oxid železnato-chromitý (FeO·Cr2O3). Jedinou významnou 

rudou je chromit FeCr2O4, který má strukturu spinelu.[49]  

 Jejich výskyt v životním prostředí je důsledkem především lidské činnosti, a sice 

jeho vypouštěním z domácností a průmyslu. Proto se chrom nachází především v odpadní 

vodě a to jako Cr(VI) a Cr(III). Znepokojující je ovšem Cr(VI), která je vysoce toxická a 

tudíž velmi riziková pro člověka, zvířata a také rostliny. Tato forma chromu je také 

označována jako karcinogen a je spojována s rakovinou plic. Také díky své přítomnosti 

v odpadní vodě ve vysokých koncentracích zpomaluje nárůst biomasy při procesech 

biologického čištění. Je tedy důležité, aby velké korporace nalezly alternativní postupy pro 

odstranění kovů z roztoků a zajistily tak redukci chromu z Cr(VI) na Cr(III).[50] 
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Koloběh chromu v životním prostředí je znázorněn na následujícím obrázku 3.  

 

Obrázek 3: Koloběh chromu v životním prostředí[50] 

Koncentrované soli Cr(III) nacházející se ve spodní vodě nejsou škodlivé pro lidské 

zdraví. Vznik nebezpečí začíná až průnikem kontaminované vody do pitných zdrojů.  

Tato voda je oxidačně desinfikována (chlorem apod.) a došlo by tak k oxidaci 

Cr(III) na Cr(VI), která by vytvořila v přítomnosti vápenatých solí karcinogenní 

sloučeniny.[51] 

Prvky chromu se v toxicitě výrazně odlišují a závisí tak na formě ve které se 

nacházejí. chrom v oxidačním stavu VI se tak diametrálně liší od Cr(III), či Cr(II). 

Mnohem více pozornosti ovšem přitahují sloučeniny Cr(VI), které mají velmi silný 

oxidační, neurotoxický, ale i hepatoxický účinek. Jeho toxické účinky se projevují 

nejčastěji ve formě podráždění a způsobují alergii. Nejméně toxické jsou tedy Cr(II) 

sloučeniny, které jsou považovány za prakticky neškodné. 

Přirozené snižování kontaminace chromu v životním prostředí je proces, který lze 

popsat jako přirozený děj vyskytující se v životním prostředí bez lidského zásahu 

omezující množství, koncentraci či toxicitu kontaminantů. Nejznámější a také 
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nejvýznamnější procesy pro snížení kontaminace chromu je disperze, sorpce, ředění, 

biochemické či chemické stabilizace kontaminantů a degradace. 

V mnoha procesech se nejvýznamnějšími produkty průmyslu stávají sloučeniny 

Cr(VI). Díky špatnému způsobu skládkování, manipulaci nebo netěsnosti sloučenin Cr(VI) 

dochází k úniku těchto sloučenin do životního prostředí. Silně toxická foma Cr(VI) se 

může organickými látkami redukovat rozumnou rychlostí v zemině či podzemní vodě.[50] 

K redukci Cr(VI) dochází, pokud je tato sloučenina přítomna v podzemní vodě, 

ve slabě neutrálních, kyselých nebo alkalických podmínkách, na Cr(III), která vzniká jako 

málo rozpustná forma a je tedy méně nebezpečná v porovnání s Cr(VI).[52] 

Ve vodě se vyskytuje v oxidačním stupni III a VI, může být i organicky vázaný. 

Stabilnější je forma Cr(III), která se sorbuje na hydratovaných oxidech Fe, Al a Mn. 

Hlavní formy výskytu Cr(III) je volný ion Cr+3 a komplexy (CrOH2+, [Cr(OH)2]
+ 

a Cr(OH)4
-).  

Oxidace Cr(III) na Cr(VI) rozpuštěným kyslíkem v přírodní vodě probíhá velmi 

pomalu, ale za přítomnosti MnO2 se může urychlit. Tento proces probíhá ve slabých 

kyselinách až v alkalickém prostředí. Redukce Cr(VI) na Cr(III) je v přírodní vodě možná 

v přítomnosti Fe(II), siřičitanů nebo sulfanu v kyselém prostředí.[53]  

Ve vodě přítomný Cr(VI) je ve formě oxoanionů (CrO4
2-, Cr2O7

2-) a zůstává 

ve vodě jedině v případě, že voda neobsahuje látky, které s ním můžou oxidovat. 

V důsledku dobré rozpustnosti ve vodě má Cr(VI) zejména ve formě CrO4
2-, výborné 

migrační vlastnosti v podzemní vodě.[54]       

Koncentrace chromu v čisté povrchové vodě je obvykle od 1 do 2 mg l-1, 

za přirozené koncentrace v podzemní vodě se považuje od 1 do 3 µg l-1. Odpadní vody 

z povrchové úpravy pochromování kovů může obsahovat až 100 mg l-1. [55]  
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této kapitole se budu zabývat praktickou částí své práce, ve které budu popisovat 

úpravu a mechanickou, chemickou a tepelnou aktivaci pecek broskví (Prunnus persica), 

které jsem použila pro kontinuální či-li dynamický proces a modelování dynamického 

procesu biosorpce k odstranění Cr(VI) z vodného roztoku. V neposlední řadě vyhodnotit a 

okomentovat naměřené hodnoty.  

7.1 Úprava vzorků 

Pro svůj výzkum jsem použila jako biosorbent pecky broskví (Prunnus persica), 

které jsou z oblasti Jihomoravského kraje. Tento biosorbent byl již upraven a vysušen 

k dalšímu zpracování.  

Tyto pecky (obrázek 4) byly za pomocí čelisťového drtiče RETSCH typu BB200 

(Německo) rozdrceny na co nejmenší velikost, aby je bylo možné co nejjednodušeji 

zpracovat na požadovanou zrnitostní frakci. V dalším kroku se biosorbent proséval pomocí 

nerezových sít RETSCH (Německo) na požadovanou zrnitostní třídu. Podle nastudované 

literatury je prokázáno, že nejmenší zrnitost, díky své jemnosti ucpává skleněnou kolonu, a 

proto se využívá větší zrnitostní třída. Pro svou práci jsem si tedy zvolila zrnitostní třídu 

1-2 mm. 

 

Obrázek 4: Pecka broskve (Prunnus persica) 
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7.2 Chemická aktivace biosorbentu 

Pro chemickou aktivaci vzorků biosorbentu jsem použila jako aktivační činidlo 

kyselinu chlorovodíkovou (HCl) o koncentraci 1 mol l-1, kterou jsem již používala ve své 

bakalářské práci, a která se pro tuto studii nejvhodněji osvědčila jako aktivační činidlo. 

Z připravené zrnitostní frakce jsem odvážila potřebné množství biosorbentu 70 g, 102 g 

a 123 g, které odpovídalo jednotlivým výškám sloupce. 

 Po přesném zvážení jsem jednotlivé hmotnostní třídy kvantitativně převedla 

do plastových nádob o objemu 1 l a nalila roztok s aktivačním činidlem v potřebném 

množství. V platových nádobách se poté sorbent třepal po dobu 30 minut, tato doba se 

nejlépe osvědčila již při mé bakalářské práci, na laboratorní třepačce při konstantních 

otáčkách 180 ot. min-1, při této rychlosti se sorbent v nádobě lépe promíchá s aktivačním 

činidlem a nezůstává tak na dně láhve. Po skončení doby třepání jsem sorbent z láhve 

pomocí síta zbavila aktivačního činidla a poté promyla destilovanou vodou pro odstranění 

zbytku aktivačního činidla.  

7.3 Kontinuální „dynamický“ proces  

Díky této metodě jsme schopni zjistit, za jak dlouho dokáže daný sorbent odstranit 

kov, v tomto případě se jedná o Cr(VI) za modelových podmínek a přesvědčit se tak, zda je 

možné tento kov pomocí daného biosorbentu odstraňovat v praxi.  

Na začátku této metody je nejpodstatnější si připravit roztok Cr(VI). Předchozí 

studie používali vstupní koncentrace v nepřeberné škále hodnot od desítek po stovky mg l-1. 

Jak jsem již zjistila ze své předešlé práce je nevhodnější koncentrace 100 mg l-1, kterou 

jsem také použila. Pro svou přesnost jsem ale nejprve ještě porovnala koncentraci 10 mg l-1 

a již zmiňovanou koncentraci 100 mg l-1, které jsem dále popsala ve svých výsledcích. 

Je ovšem velmi důležité, aby byl modelový roztok při práci vždy čerstvý. 

Připravuje se ředěním ze standardu dichromanu draselného K2Cr2O7 o koncentraci 1 g l-1. 

V neposlední řadě je důležité připravit si náplňovou kolonu (obrázek 5). Pro své 

měření jsem použila kolonu o délce 50 cm, která měla průměr 4 cm. Kolonu je nutné 

připevnit pevně na připravený stojan., tak aby byla v rovině.  
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Po připevnění jsem do kolony nasypala skleněné kuličky zhruba do výšky 2 cm. Po 

přidání kuliček jsem vložila skelnou vatu, která je vysoká 1 cm, aby utěsnila prostor mezi 

skleněnými kuličkami a následným biosorbentem.  

Po přidání skelné vaty jsem nasypala aktivovaný biosorbent, v tomto případě 

mechanicky a chemicky upravené pecky broskví (Prunnus Persica) pro požadované výšky 

sloupce 10,15,20 cm (hmotnostní navážky).  

Dále jsem opět přidala skelnou vatu stejné výše pro zamezení styku skleněných 

kuliček s biosorbentem. Nakonec jsem přidala skleněné kuličky. Kolonu jsem poté 

připojila k peristaltickému čerpadlu typu PCD 84 (Česká republika). Čerpadlo jsem 

nastavila na požadovanou rychlost průtoku, která byla v mém případě 10, 20, 40 ml s-1. 

Poté jsem do kolony kvantitativně nalila roztok Cr(VI) a nechala protékat.  

Čerpaný roztok jsem poté po časových intervalech v řádech desítek minut až 

několika hodin odebírala do plastových vzorkovnic. Odebírala jsem tak dlouho, dokud 

výsledný roztok nedosáhl hodnoty vstupní koncentrace daného roztoku, v mém případě 

tedy Cr(VI) 100 mg l-1. 

 

Obrázek 5: Popis náplňové kolony 
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Z každého vzorku jsem odpipetovala 1 ml do Ehrlenmayerovy baňky o objemu 

100 ml. Do této baňky jsem poté přidala 1 ml 1,5-difenylkarbazidu a 2 ml kyseliny 

fosforečné. V neposlední řadě jsem doplnila po rysku destilovanou vodou.   

Vzorek důkladně protřepala a nechala jsem jej odstát po dobu 5 minut. Vzorkem 

jsem poté kyvetu naplnila a pomocí spektrofotometru HACH LANGE 2800 změřila 

potřebné koncentrace.  

7.3.1 Vstupní koncentrace 

V první fázi své práce jsem upravovala vstupní koncentrace roztoku Cr(VI), tak 

abych zajistila nejlepší koncentraci pro kontinuální proces.  

Vstupní koncentrovaný roztok Cr(VI) jsem porovnávala ze dvou koncentrací a to 

10 a 100 mg l. Roztok Cr(VI) jsem kvantitativně nalila do již připravované náplňové 

kolony a nechala pomocí dávkového čerpadla PCD 84 (obrázek 6) odčerpávat. Vzorky 

jsem poté odebírala po časovém intervalu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 270, 300, 

330, 360, 390 min.  

Vzorky v plastových vzorkovnicích jsem měřila podle výše uvedeného postupu 

pomocí spektrofotometrické metody a tak stanovila zbytkovou koncentraci Cr(VI). 

 

Obrázek 6: Spektrofotometr HACH LANGE 2800 
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7.3.2 Optimální výška sloupce 

V této části své experimentální práce jsem se zabývala optimální výškou sloupce. 

Touto metodou jsem zjišťovala, jaká bude nejoptimálnější výška sloupce a to tak, aby 

nejlépe snižovala koncentraci Cr(VI). V mnoha studiích je uvedeno, že nejlepší výška 

sloupce je vždy ta nejvyšší, jelikož daný modelový roztok kovu je v delším časovém 

intervalu ve styku s daným biosorbentem a tak dochází k lepšímu čištění kovového 

roztoku. 

Do připravené náplňové kolony, podle výše uvedeného postupu, jsem tedy 

postupně vkládala mechanicky, tepelně a chemicky upravené pecky broskví (Prunnus 

Persica) o hmotnosti 70, 102, 123 g, čili pro výšku sloupce 10,15 a 20 cm. Porovnání 

výšek sloupce je zobrazeno na následujícím obrázku 7. Poté jsem nalila roztok Cr(VI) a 

nechala odtékat pomocí čerpadla. Vzorky se odebíraly v časovém rozmezí 

10,20,30,40,50,60,120,180,210,240,270 min. Dále jsem vzorky opět měřila pomocí 

spektrofotometru pro stanovení zbytkové koncentrace Cr(VI).  

 

Obrázek 7: Srovnání výšek sloupce náplňové kolony 
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7.3.3 Průtok kolonou  

Tímto stanovením jsem chtěla zjistit, který průtok kolonou bude nejlepší pro daný 

proces a pro mou experimentální práci.  

Připravenou kolonu podle výše uvedeného návodu s optimální výškou biosorbentu 

(15 cm) a optimální koncentrací (100 mg l-1), kterou jsem nechala pomocí dávkového 

čerpadla PCD 84 (Česká republika) odtékat stanoveným průtokem 10, 20, 40 ml min-1. 

Vzorky byly odebírány v časovém intervalu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 210, 240, 270, 

300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 660, 690, 710, 740, 770, 800, 

830, 860, 890, 920, 950, 980 min. A poté jsem opět pomocí 1 ml 1,5-difenylkarbazidu a 2 ml 

kyseliny fosforečné stanovovala zbytkovou koncentraci Cr(VI) za pomocí 

spektrofotometrické metody.  
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8 VÝSLEDKY 

V následující kapitole budu vyhodnocovat získaná data, která jsem naměřila při 

studiu optimálních podmínek pro chemicky aktivované pecky broskví (Prunnus Persica) 

1,0 mol l-1 kyselinou chlorovodíkovou s nejlepší účinností.  

8.1 Porovnání vstupních koncentrací 

Na obrázku 8 je graficky znázorněn rozdíl a porovnání vstupních koncentrací 

modelového roztoku Cr(VI).  

 

Obrázek 8:Porovnání vstupních koncentrací Cr(VI) pro dynamický proces biosorpce, 

hmotností biosorbentu 70 g 

Vysvětlivky: t (min) – doba sorpce, Ct/C0 (mg g-1) – adsorpce kovu 

Z grafu je patrné, že při použití vstupní koncentrace 10 mg l-1 při výšce sloupce 10 cm 

nastal bod zlomu (τ) ve 30 min., kde došlo k odstranění 30 mg g-1. V 330 minutě již byl 

adsorbent plně nasycen a to značí, že adsorbent již dále nebyl schopen další sorpce. Za 

nejlepší koncentraci vstupního roztoku Cr(VI) je 100mg l-1. Byl nejstabilnější a dosáhl 

nejlepších výsledků. Potvrdilo se tedy, že i při dynamickém procesu je zapotřebí vstupní 

koncentrace Cr(VI) ve 100 mg l-1, tak jako jsem použila ve své bakalářské práci pro systém 

statický.  
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8.2 Výsledky výšky sloupce 

Na obrázku 9 je graficky znázorněn rozdíl výšek sloupce náplňové kolony za 

pomocí pecek broskví (Prunnus persica) na Cr(VI). Sorbent byl aktivován kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol l-1 v daném časovém rozmezí. 

 

Obrázek 9:Výška sloupce náplňové kolony peckami broskví (Prunnus persica) 

Vysvětlivky: t (min) – doba sorpce, Ct/C0 (mg g-1) – adsorpce kovu 

 

Z naměřených výsledků je patrné, že nejlepší výška sloupce (hmotnost biosorbentu) 

na danou kolonu je tedy 15 cm, která dosáhla bodu zlomu ve 20 minutě, kdy došlo 

k odstranění 27,3 mg g-1. Plné nasycení adsorbentu došlo ve 210 minutě. Tato výška 

sloupce se zdála nejstabilnější a potřebný čas k dostatečné sorpci byl nejvíce efektivní. 

Nejhůře pak dopadla nejmenší výška sloupce, čili 10 cm, na grafu znázorněna modrou 

barvou, která dosáhla bodu zlomu v čase 20 min. při nasycení adsorbentu 32,7 mg g-1 a 

k úplnému nasycení došlo ve 210 minutě.  Porovnání výšek sloupce je znázorněno 

v tabulce 2. Ze světových studií je ovšem prokázáno, že nejlepší výškou sloupce je 20 cm, 

která je na grafu znázorněna šedou barvou. Je tedy pravděpodobné, že se zde vyskytla 

chyba v měření. Tato výška sloupce dosáhla bodu zlomu v čase 10 minut, kdy došlo 

k odstranění 1,68 mg g-1 Cr(VI). K úplné adsorpci koncentrovaného kovu pak došlo ve 210 

minutě.  
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Tabulka 2: Porovnání výšek sloupce s časem bodu zlomu a konečným časem nasycení Cr(VI) 

Výška sloupce 10 cm 15 cm 20 cm 

Bod zlomu (τ) 20 min 30 min 10 min 

Čas konečného 

nasycení (t0) 
210 min 210 min 210 min 

 

8.3 Výsledky průtokové rychlosti  

Na obrázku 10, je graficky znázorněny rozdíly průtokových rychlostí za optimální 

koncentrace Cr(VI) tedy 100 mg l-1, s optimální hodnotou pH=1 a výškou sloupce 

aktivovaných pecek broskví (Prunnus persica), kterou jsem z předešlého grafu označila 

jako nejlepší, tedy 15 cm (102 g navážky).   

 

 

Obrázek 10:Průtoková rychlost náplňové kolony s optimální koncentrací Cr(VI) s optimální 

výškou sloupce za pomocí aktivovaných pecek broskví (Prunnus persica) 

Vysvětlivky: t (min) – doba sorpce, Ct/C0 (mg g-1) – adsorpce kovu 
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Z grafu je patrné, že nejlepších výsledků dosáhla průtoková rychlost 5 ml min-1 

vyznačená žlutou barvou, která probíhala lineárně a nejdéle, což je v tomto procesu velmi 

žádoucí a dopomáhá tak k lepší sorpci, jelikož jsou kovové ionty přítomny v daném 

biosorbentu po delší dobu a tak využívá celý potenciál tohoto biosorbentu. Bod zlomu 

v tomto případě nastal ve 240 minutě, kde došlo k odstranění 21 mg g-1 Cr(VI). K úplné 

adsorpci kovu došlo v 990 minutě.  

Pro další postupy jsem, ale zvolila průtokovou rychlost 10 ml min-1, která byla 

druhou nejlepší rychlostí a to z důvodu menšího časového rozmezí. Při této průtokové 

rychlosti dosáhl bod zlomu v 90 minutě, kdy bylo nasorbováno 22 mg g-1 Cr(VI). 

K úplnému odstranění Cr(VI) došlo v 540 minutě. Nejhůře pak dopadla průtoková rychlost 

40 ml min-1 označena šedou barvou, která dosahovala nejmenších výsledků a to z důvodu 

kratšího styku kovu s daným biosorbentem, kdy k bodu zlomu došlo v čase 20 min., při 

odstranění 3 mg g-1 Cr(VI) a k úplnému nasycení došlo ve 420 min. Pro lepší orientaci je 

porovnání vlivu průtokové rychlosti znázorněn v tabulce 3. 

Tabulka 3: Porovnání vlivu průtokové rychlosti na bod zlomu a konečného nasycení Cr(VI) 

Průtoková 

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

Čas bodu zlomu 

(τ) 
180 min 90 min 30 min 20 min 

Čas nasycení 990 min 540 min 390 min 420 min 

 

8.4 Výsledky modelu BDST 

Model BDST je široce využívaný model pro vyhodnocení dat náplňové kolony. Pro 

tento model byly využity výšky vrstvy biosorbentu 10, 15 a 20 cm při průtokové rychlosti 

10 ml min-1. Poté byl určen zlomový a saturační čas sorpce. Všechny tyto hodnoty jsou 

zapsány v následující tabulce 2. Zlomový čas zde udává odstranění kontaminantu 3-5%, 

saturační čas pak odstranění 90% kontaminantu. Hodnoty zlomového a saturačního času 

jsou vyobrazeny v tabulce 4. 
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Tabulka 4: Hodnota Zlomového a saturačního času z modelu BDST 

Průtoková rychlost Výška vrstvy (cm) Saturační čas (h) Zlomový čas (h) 

10 ml/min 

10 2,3 0,18 

15 2,09 0,36 

20 1,8 0,58 

 

Na obrázku 11 jsou pak v grafu vyneseny hodnoty, které jsou popsány výše. 

Z grafu jasně vyplývá, že výška vrstvy biosorbentu H (cm) je přímo závislá na čase t (h). 

Z grafu je patrné, že doba průniku Cr(VI) o koncentraci 100 mg l-1 při výšce lože 10 ml 

min-1 byl lineární, což ukazuje na vhodnost BDST modelu pro současný systém. 

 

Obrázek 11: Stanovení parametrů modelu BDST 

V následující tabulce 5, jsou uvedeny důležité hodnoty, které plynou z modelu 

BDST. Jednou z důležitých hodnot je teoretická výška přestupové zóny (cm), která je 

13,83 cm, při modelovém měření byla použita výška 15 cm.  
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Tabulka 5: Vypočtené hodnoty modelu BDST vyplývajícího z modelového měření 

Teoretická 

adsorpce 

kapacity 

Konstanta 

adsorpční 

rychlosti 

Kritická 

výška 

lůžka 

(cm) 

Čas 

průtoku při 

50% 

Hustota 

objemového 

toku (cm3 s-1) 

Teoretická 

výška 

přestupové zóny 

(cm) 

N0 (mg l-1) K (L / mg h-1) Z0 t 50% (h) Q / (pi r2)  

4,08 0,1273 56,68 0,227 0,80 13,83 

 

Kritická výška vrstvy biosorbentu, která udává hranici funkčnosti biosorbentu. 

Znamená to tedy, že vyšší výška lůžka biosorbentu by již neplnila svoji funkčnost. V tomto 

případě byla tedy kritická výška lůžka (Z0) stanovena na 56,68 cm, která udává výšku 

lůžka, při níž dochází k 5% adsorpci kovu modelového roztoku Cr(VI), při které došlo ve 

240 min., kdy experimentální hodnota odstranění Cr(VI) bylo 58,7 mg g-1. K 90% 

adsorpci modelového kovu Cr(VI) v roztoku došlo v 510 min, kdy výstupní hodnota 

dosahovala 91,8 mg g-1. Teoretická adsorpční kapacita (N0), což je objem výšky lůžka byla 

vypočítána na 4,08 mg l-1. Hustota objemového toku (Q) byla 0,80 cm3 s-1. 

8.5 Výsledky Thomasova modelu 

Na obrázku 12 je znázorněn graf Thomasova modelu, kdy je čas t (min) závislý na 

vypočtených hodnotách pomocí rovnice ln ((C0 – Ct)-1)). Tento model byl aplikován 

s výškou vrstvy 15 cm (102 g) při průtokové rychlosti 10 ml min-1. Korelační koeficient R2 

v tomto případě vyšel 0,9559. Z grafu je patrné, že jsou hodnoty v lineární linii s přímkou a 

tudíž je tento model vhodný pro tento výzkum. 
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Obrázek 12:Graf Thomasova modelu 

Tabulka 6 znázorňuje paramenty Thomasova modelu, které jsou pomocí 

předchozích rovnic vypočítány. Jedním z nejdůležitějších parametrů je srovnání hodnot qteor 

a qexp, které znázorňují teoretickou a experimentální hodnotu, jejich rozdíl je tedy 2,808 mg g-1, což 

je v tomto případě minimální rozdíl. Celkové množství Cr(VI) popsáno jako mtotal, které 

bylo použito pro modelování bylo celkem 598,5 mg. 

 Poměr maximální adsorpční kapacity qtotal a celkového množství Cr(VI) použité 

pro modelaci označuje Y, což je adsorpční výnos v %, která udává hodnotu 94,29 %. Tato 

hodnota se blíží 100 %, což je velice pozitivní výsledek.  Výtokový objem Veff byl 

vypočítán na 95 l. Celkové množství adsorbovaného kovu od začátku až po konec nasycení 

byl 564 mg g-1. 

Tabulka 6: Výpočty Thomasova modelu 

Výtokový 

objem 

Veff (l) 

qexp 

mg g-1 

Kth 

ml min-

1mg-1 

q0 

mg g-1 

q total 

mg g-1 

q teor 

mg g-1 

m total 

mg 

Y 

(%) 

95 8,338 0,029 15,12 564 5,53 598,5 94,29 
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Výsledky znázorňující chyby měření, vyšly poměrně nízké. Součet absolutních chyb 

2,806 %, průměrná relativní odchylka 0,0317 % a průměrná relativní chybová analýza 

0,701 %. Jsou to tedy velice příznivé výsledky. 

8.6 Yoon a Nelsonův model 

Tento model je znázorněn na obrázku 13. Rozdíl mezi tímto modelem a předešlými 

modely je v tom, že nevyžaduje žádné podrobné údaje pro zhodnocení dané sorpce. Je tedy 

považován za jednodušší typ modelu.  

 

Obrázek 13: Yoon a Nelsonův model 

 

Z grafu je patrné, že hodnoty jsou v lineární rovině a je tedy prokázáno, že je 

možné pro tento postup používat tento model. Korelační koeficient R2 je v tomto případě 

0,9242.  

Tabulka 7: Vyhodnocení Yoonova a Nelsonova modelu 

q teor 

mg g-1 

qexp 

mg g-1 

kYN 

min-1 

Tteor 

min 

Texp 

min 

2,34 8,33 0,297 114 124 
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V tabulce 7 jsou vyhodnoceny důležité parametry tohoto modelu. Teoretická 

adsorpční kapacita je v tomto případě vyjádřena jako qteor s hodnotou 2,34 mg g-1, což je ve 

srovnání s experimentální adsorpční kapacitou qexp (8,33 mg g-1) s relativně malou 

odchylkou. Teoretický čas odstranění 50 % Cr(VI) s hodnotou Tteor (114 min) je 

v porovnání s experimentálním časem odstranění Cr(VI) Texp (124 min) s malou 

odchylkou. Průměrná relativní chybová analýza vyšla nad očekávání velice dobře a to tedy 

0,05 %. O něco horší byla hodnota průměrné relativní odchylky času t 2,67 % a také 

průměrná relativní odchylka q s hodnotou 4,57 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adámková Lucie: Adsorpční studie odstranění Cr(VI) v náplňových kolonách pomocí pecek z broskví 

2015  35 

 

9 DISKUZE 

Tato studie měla za cíl vyhodnotit účinnost mechanicky, tepelně a chemicky 

aktivovaných pecek broskví (Prunnus persica) pro odstranění Cr(VI) pomocí náplňové 

kolony. Navazuji tak na svou bakalářskou práci, ve které jsem studovala statický „batch“ 

systém pro odstranění Cr(VI) z vodného roztoku pomocí pecek broskví (Prunnus persica). 

Zjištěné optimální podmínky, jako byla chemická aktivace biosorbentu, teplota, zrnitostní 

třída biosorbentu a hodnota pH, jsem využila při této kontinuální studii. Z předchozí studie 

vyšla nejlepší zrnitostní třída <0,5 mm. V kontinuálním režimu za pomocí náplňových 

kolon je ale tato zrnitost nevhodná, pro její malou velikost, kde by mohlo dojít k ucpání 

náplňové kolony a nebylo by možné dále s touto kolonou pracovat. Proto jsem z pomocí 

vědeckých studií vybrala zrnitostní třídu 1-2 mm, která byla nejvhodnější.  

Prvním takovým důležitým faktorem je výška vrstvy biosorbentu  náplňové koloně. 

Pro svůj výzkum jsem použila 3 výšky a to 10,15 a 20 cm, které jsem poté porovnala 

a vybrala tu nejvhodnější. Z výsledků bylo patrné, že nejmenší výška vrstvy biosorbentu  

(5 cm) byla nevhodná a to díky své malé výšce, jelikož kovové ionty daného kovu jsou 

krátkou dobu ve styku s daným biosorbentem a je to tedy neefektivní a ekonomicky 

nevhodné. Podle vědeckých studií platí, že čím vyšší je výška vrstvy biosorbentu, tím delší 

je styk kovu s biosorbentem a tudíž je celý proces efektivnější a nedochází tak k časté 

výměně biosorbentu samotného.  

Pokud je známa nejlepší možná výška vrstvy biosorbentu je zapotřebí zjistit 

nejlepší průtokovou rychlost. Pro svůj výzkum jsem použila čtyři průtokové rychlosti a to 

5,10,20 a 40 ml min-1. V tomto případě je známo, že čím vyšší je průtoková rychlost, tím je 

účinnost sorpce nižší. Je to zapříčiněno tím, že kovové ionty jsou jen po krátkou dobu ve 

styku s daným biosorbentem a tím pádem není využit celý potenciál biosorbentu.  

Nejlepších výsledků tedy dosáhla průtoková rychlost 5 ml min-1. Vzhledem ale 

k dlouhé době sorpce, kdy čas dosahoval přes 1000 minut, byla stanovena druhá nejlepší 

rychlost a to tedy 10 ml min-1.  
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Pro kompletní studii kontinuálního procesu biosorpce je zapotřebí stanovit 

charakter prostředí uvnitř kolony. Tyto vyhodnocení lze vyjádřit nejrůznějšími typy 

modelů. Pro své měření jsem využila nejpoužívanější typy modelů, které jsou: BDST 

model, Yoon a Nelsonův model a Thomasův model. Prvním jednodušším modelem je 

bezesporu BDST model, který udává vztah mezí výškou vrstvy biosorbentu a dobou 

provozu náplňové kolony. Nejdůležitější veličinou tohoto modelu je tedy teoretická výška 

přestupové zóny (13,83 cm), která se, jak již bylo zmíněno, skoro neliší od 

experimentálního měření (15 cm). Jejich rozdíl je pouhých 1,17 cm. Dalším typem modelu 

je Thomasův model, který vyšel nad očekávání dobře a jeho korelační koeficient se 

nejblíže přiblížil k hodnotě 1. V neposlední řadě byl použit Yoon a Nelsonův model, který 

se považuje za nejjednodušší model a jeho korelační koeficient R2 je stejně jako předchozí 

modely téměř roven hodnotě 1.  
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10 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala adsorpční studií odstranění Cr(VI) 

v náplňových kolonách pomocí aktivovaných pecek z broskví (Prunnus persica). Tato 

práce navazuje na mou dřívější bakalářskou práci, která se zabývala studiem adsorpčních 

izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví, ve které 

jsem studovala statický „batch“ proces biosorpce. Hlavním úkolem bylo provést modelový 

kontinuální, nebo také dynamický proces biosorpce, která je nezbytná pro další využití 

v průmyslovém měřítku.  

Daný sorbent pecek broskví (Prunnus persica) je velice ekonomicky vhodný, a to 

pro své nízké finanční náklady, také z ekologického hlediska, pro využití biomasy. Jsou 

velice dobře dostupné a to z důvodu pěstování po celém světě a jedná se tak prakticky 

o nevyčerpatelný zdroj.  

Vzhledem k zjištěným výsledkům je patrné, že nejlepší výškou vrstvy se stala 

výška 15 cm (102 g navážky) od které se odvíjel celý proces kontinuálního režimu, kdy 

byly s touto výškou vrstvy aplikované čtyři průtokové rychlosti a to 5, 10,20 a 40 ml min-1. 

Tato měření také potvrzují odborné články, ve kterých se mluví o tom, že čím větší je 

průtoková rychlost, tím nižší je účinnost dané sorpce, což je dáno nedostatečné době styku 

kovových iontů s daným biosorbentem. Je tedy patrné, že nejhorších výsledků dosáhla 

průtoková rychlost 40 ml min-1. 

 Nejlepších výsledků dosáhla rychlost 5 ml min-1, ale vzhledem k dlouhému trvání 

procesu nebyla vhodná pro laboratorní podmínky a proto byla pro další měření použita 

průtoková rychlost 10 ml min-1.  

Vyhodnocení dat a parametrů procesu kontinuální biosorpce zajišťují matematické 

modely, které byly pro tyto účely vyvinuty, a které vyhodnocují použitelnost náplňových 

kolon. Pro svá měření jsem využila model BDST, Thomasův model a Yoon a Nelsonův 

model. Vzhledem k zjištěným výsledkům lze zkonstatovat, že modely vykazují platnost 

použití pro kontinuální proces biosorpce.  
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