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Abstrakt 

Odstranění a obnova těžkých kovů z odpadních vod jsou aktuálním tématem studia nejen 

díky tržním hodnotám vybraných kovů, ale hlavně pro jejich dopad na životní prostředí. 

Konvenční metody využívané k odstraňování těžkých kovů z odpadních vod prokazují 

určité nevýhody především při koncentracích pod 100 mg l
-1

. Biosorpce je efektivní 

alternativní metoda využívající levné biologické adsorbenty k odstraňování kovů z roztoků 

právě v takto nízkých koncentracích. 

Disertační práce se zabývá možností odstranění Cr(VI) z průmyslových odpadních vod 

pomocí acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti. V rámci 

stanovení optimálních podmínek procesu byl studován efekt teploty (20 °C a 40 °C), 

vstupní koncentrace biomasy (0,2 mg l
−1 

a 0,8 mg l
−1

), pH vodného roztoku (pH 1 a 5 pro 

Acidithiobacillus ferrooxidans, resp. pH 2 a 6 pro Acetobacter aceti) a rychlosti otáček 

(200 ot min
-1

 a 400 ot min
-1

) na proces biosorpce pomocí 2
4
 faktoriálního návrhu. Díky své 

acidofilní povaze dokázala bakteriální biomasa adsorbovat Cr(VI) na vysoké úrovni. 

Největší vliv na biosorpci měla hodnota pH, přičemž nejvyšší učinnosti odstranění Cr(VI) 

bylo dosaženo v silně kyselém prostředí. Kinetika adsorpce byla hodnocena na základě 

dvou modelů a to kinetického modelu pseudo-prvního řádu a kinetického modelu pseudo-

druhého řádu. Rovnováha adsorpce nastala po 80 min (Acidithiobacillus  ferrooxidans), 

resp. 100 min (AAcetobacter aceti). Nelineární Langmuirův model adsorpční izotermy 

poskytl nejlepší korelaci experimentálních dat, maximální adsorpce Cr(VI) dosáhla 

hodnoty 1 458,3  mg g
-1

 v případě biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans a hodnoty 

2 994,3 mg g
−1

 v případě biomasy Acetobacter aceti. 

Výsledky tedy prokázaly vhodnost použití neživé biomasy Acetobacter aceti. Účinnost 

odstranění Cr(VI) ze vzorku reálné průmyslové odpadní vody ze zbrojařské výroby 

fy Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod dosáhla hodnoty 82,5 %. Biomasa Acidithiobacillus 

ferrooxidans prokazovala ve srovnání s biomasou Acetobacter aceti poloviční účinnost 

a tedy byla vyhodnocena jako nevhodná pro odstraňování Cr(VI). 

Klíčová slova: 

Biosorpce, odpadní vody, chrom (VI), acidofilní bakterie, adsorpční kapacita, adsorpční 

izoterma, kinetika biosorpce. 

  



 
 

Abstract 

There have been a number of studies considering the possibility of removing and 

recovering heavy metals from diluted solutions. These are due, principally, because of the 

commercial value of some metals as well as in the environmental impact caused by them. 

The traditional methods for removing have several disadvantages, especially when metals 

are present in concentrations lower than 100 mg l
-1

. Biosorption, which uses biological 

materials as adsorbents, has been considered as an alternative method. 

In this dissertation work, two different species of bacterial biomass were used as 

biosorbents to remove Cr(VI) from aqueous solutions. Batch experiments were conducted 

to study the effects of temperature (20 °C and 40 °C), initial concentration of biosorbent 

(0,2 mg l
−1 

and 0,8 mg l
−1

), pH of solution (1 and 5 for Acidithiobacillus ferrooxidans, 

resp. 2 and 6 for Acetobacter aceti) and agitation speed (200 ot min
-1

  and 400 ot min
-1

) on 

biosorption. Due to their acidophilic nature, bacterial biomass was able to adsorb Cr(VI) at 

a very high level. The 2
4
 factorial design was used to optimalize the parameters of 

biosorption. The main effect on the biosorption process had a pH value. The removal rate 

of Cr(VI) was enhanced by very acid conditions. The kinetics of the adsorption was 

discussed on the basis of two kinetic models, i. e., the pseudo-first-order and the pseudo-

second-order. Equilibrium was reached after 80 min for Acidithiobacillus ferrrooxidans, 

respectively 100 min for Acetobacter aceti. The pseudo-second-order kinetic model 

described the adsorption of Cr(VI) on bacterial biomass better then pseudo-first-order 

kinetic model. The non-linear Langmuir model provided the best correlation of 

experimental data, maximum adsorption capacity of Cr(VI) was 1 458,3  mg g
-1

 for 

Acidithiobacillus ferrooxidans and 2 994,3 mg g
−1

 for Acetobacter aceti. 

These results demonstrated the suitability of using Acetobacter aceti biomass. The removal 

efficiency of Cr(VI) from real industrial wastewater from arms production of company 

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod reached 82,5 %. Biomass Acidithiobacillus 

ferrooxidans has demonstrated half efficiency in comparison with biomass Acetobacter 

aceti and therefore was evaluated to be unsuitable for the removal of Cr(VI). 

Keywords: 

Biosorption, wastewater, chromium (VI), acidophilic bacteria, adsorption capacity, 

adsorption isotherms, biosorption kinetics. 
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Motivace 

Motivací pro řešení daného výzkumného problému byl zejména můj dlouhodobý 

zájem o problematiku alternativních dekontaminačních technologií odpadních vod, 

obzvláště pak o odstraňování těžkých kovů pomocí procesu biosorpce. K výběru tématu 

a vypracování disertační práce mě vedla také aktuálnost dané problematiky a osobní zájem 

přispět svým výzkumem k novým vědeckým poznatkům.  

Důvody, které vedly k provedení výzkumu, byly primárně podmíněny myšlenkou 

rozšířit dlouhodobé výzkumné práce Institutu Environmentálního inženýrství Vysoké školy 

báňské - Technické univerzity Ostrava vedené doc. Mgr. Evou Pertile, PhD. v oblasti 

biosorpcí o využití bakteriální biomasy a verifikovat adekvátní metodický postup. 

Předmětem výzkumu bylo ověření možnosti využití neživé biomasy acidofilních 

bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti k odstraňování Cr(VI) 

z průmyslových odpadních vod. Dále také studium vlivu dalších iontů těžkých kovů jako 

Zn(II) a Ni(II) přítomných v odpadních vodách na biosorpci Cr(VI). 

Cílem výzkumu byl pak nový metodický postup odstranění Cr(VI) z průmyslových 

odpadních vod pomocí neživé biomasy acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

a Acetobacter aceti a ověření tohoto postupu na reálných vzorcích průmyslové odpadní 

vody ze zbrojařské výroby fy Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod. 

Účelem výzkumu bylo doplnit informace o možnostech využití bakteriální biomasy 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti jako biosorbentů 

vhodných k biosorpci a přispět tak k nalezení vhodného a průmyslově snadno využitelného 

účinného biologického materiálu s širokým spektrem působnosti pro záchyt těžkých kovů. 

Mé poděkování patří především mému školiteli a vedoucímu práce 

prof. Ing. Vojtechu Dirnerovi, CSc. a doc. Mgr. Evě Pertile, Ph.D. za vedení a cenné 

podněty během celého doktorského studia. 

Ráda bych také poděkovala doc. Mgr. Marku Koutnému, Ph.D. za možnost 

uskutečnění měsíční odborné stáže (projekt AGENT) v mikrobiologické laboratoři Ústavu 

inženýrství ochrany životního prostředí (ÚIOŽP) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

a doc. RNDr. Janu Růžičkovi, Ph.D. za poskytnutí cenných rad a zkušeností při přípravě 

biomasy a umožnění práce v laboratořích ÚIOŽP. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AT Temkinova konstanta (l g
-1

); 

B teplotní konstanta adsorpce (J mol
-1

); 

b Langmuirova konstanta, parametr charakterizující energii adsorpce pro daný 

adsorbent, adsorbát a teplotu (l mg
-1

); 

bT Temkinova konstanta (-); 

C koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

CfD konečná koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

CiD výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

h počáteční rychlosti adsorpce v čase t→0 (mg g
-1

 min
-1

); 

HSAB Pearsonův koncept kyselin a zásad; 

K  rovnovážná konstanta distribuce adsorbátu mezi povrchem a kapalnou 

fází (mg g
-1

); 

k  konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě (l g
-1

); 

k1 Lagergrenova rychlostní konstanta pseudo-prvního řádu (min
-1

); 

k2 rychlostní konstanta pseudo-druhého řádu (g mg
-1

 min
-1

); 

n konstanta se vztahem k afinitě vazby, tzv. Freundlichova konstanta (-); 

NV  nařízení vlády; 

pKa disociační konstanta kyselin; 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

qD desorpční kapacita (mg g
-1

);  

qe množství adsorbovaného kovu v rovnovážném stavu (mg g
-1

); 

qmax maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg g
-1

); 

qt množství adsorbovaného kovu v jakémkoliv čase t (mg g
-1

); 

R univerzální plynová konstanta (8,314 J mol
-1 

K
-1

); 

RL separační faktor (-); 

R
2
 hodnota spolehlivosti (druhá mocnina indexu korelace) (-); 

S množství biomasy (hmotnost sušiny biosorbentu), (g); 

SD hmotnost biosorbentu s obsahem těžkých kovů po biosorpci (g); 

T absolutní teplota (K); 

t čas adsorpce (min); 

V objem roztoku obsahujícího kov (l);  

VD objem roztoku desorpčního činidla (l); 

χ
2 

Pearsonův chí kvadrát test (-). 

 

  



 
 

Definice základních pojmů 

Adsorbent pevná látka, která je schopna vázat různou silou látky 

z roztoku. 

Adsorpce poutání určitých složek z roztoku na povrch koloidní 

 fáze. 

Adsorpční izoterma  křivka závislosti adsorbovaného množství kovu 

adsorbentem na koncentraci kovu ve vodném roztoku po 

ustálení rovnováhy při konstantní teplotě. 

Adsorpční kapacita vyjadřuje množství kovu, které se adsorbuje 

v rovnovážném stavu na 1 g suchého adsorbentu. 

Adsorpční rovnováha stav, při kterém dojde k rozdělení adsorbované látky mezi 

kapalnou a pevnou fázi. 

Biosorbent adsorbent přírodního původu. 

Biosorpce proces odstraňování nejrůznějších kontaminantů (kovů, 

organických molekul) při využití biologických  materiálů 

jako adsorbentů, přičemž se jedná o záchyt kontaminantu 

chemicko-fyzikální cestou. 

Desorpce odpoutávání adsorbovaných molekul z pevného povrchu 

a jejich přechod do kapalné fáze. 

Kinetika adsorpce rychlost adsorbování rozpuštěné látky z jejího roztoku při 

styku s adsorbentem. 

Modelování kinetiky adsorpce  slouží obecně k určení doby expozice nutné pro adsorpci 

daného kovu do ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi. 

Pearsonův koncept HSAB teorie měkkých a tvrdých kyselin a bází založena na 

ionizačních energiích a elektronových afinitách 

(polarizovatelnosti). 
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1 Úvod a cíl disertační práce 

Znečištění vody v důsledku přítomnosti kovů se stalo jedním z nejvíce závažných 

problémů životního prostředí současnosti. Díky industrializaci, urbanizaci a různé jiné 

antropogenní činnosti vzrostly úniky toxických těžkých kovů do přírodního prostředí jezer, 

řek, oceánů a podzemních vod. Tím dochází ke změnám přirozených i umělých ekosystémů. 

Ačkoli některé ionty těžkých kovů jsou v nízkých koncentracích základními mikroživinami 

pro metabolismus rostlin i živočichů, většina z nich je už v těchto nízkých koncentracích 

velmi toxická. Jejich toxicita a schopnost bioakumulace se projevují daleko více u nižších 

organismů, jak terestrických tak vodních, avšak nepříznivě působí i na člověka, ať už vlivem 

potravní pyramidy či přímo. Na rozdíl od organických kontaminantů nepodléhají rozkladným 

procesům, tj. jsou persistentní. V životním prostředí proto setrvávají a mění pouze formy, ve 

kterých jsou v prostředí přítomny. 

Výběr vhodné dekontaminační technologie odpadní vody zásadně ovlivňuje výsledky 

a průběh celého sanačního procesu. Konvenční fyzikálně-chemické metody pro odstraňování 

iontů těžkých kovů z kontaminované odpadní vody zahrnují chemické srážení, cementaci 

a elektrolýzu, membránovou filtraci, kapalinovou extrakci, elektroflotaci, iontovou výměnu, 

reverzní osmosu a adsorpci na aktivní uhlí. Nedostatky těchto konvenčních metod (vysoké 

náklady, nízká efektivita při nízkých koncentracích, vznik odpadního toxického kalu) však 

přiměly směřovat pozornost vědecké veřejnosti k hledání nových environmentálních 

biotechnologií. 

Potřeba efektivní a ekonomicky životaschopné technologie je řízena environmentálními 

tlaky, jako: 

 Prosazování přísnějších opatření pro vypouštění vody a to zejména ve vyspělých 

zemích. 

 Toxikologické studie potvrzující nebezpečné dopady těžkých kovů na zdraví 

a životní prostředí. 

 Současné technologie pro odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních vod 

se často potýkají s druhotnými problémy - s kovy v čistírenském kalu. 

Jednou z takovýchto efektivních alternativních metod je biosorpce. Biosorpce svými 

vlastnostmi, jako jsou nízké náklady, vysoká účinnost, možná regenerace biomasy, rychlý 

proces navázání kovu či možnost využití kovu, odpovídá hledanému řešení.
 
V současné době 

se tedy řadí k nejvýznamnějším biotechnologickým procesům vhodným především pro záchyt 

nižších koncentrací kovů u zředěných vod či k dočištění již zpracovaných vod na koncentrace 

vyhovující příslušným normám. Ačkoli většina biosorpčních výzkumů se týká kovů 

a souvisejících znečišťujících látek, včetně radionuklidů, termín biosorpce je v širším smyslu 

aplikován také na částice organických polutantů. 

Při biosorpci dochází pomocí neaktivních biomateriálů, jako jsou bakterie, houby, řasy 

a průmyslové či zemědělské odpady, k zachycení kovu a tím k jejich odstranění z životního 

prostředí. Materiálů přírodního původu se schopností vazby těžkých kovů na svou buněčnou 
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stěnu je mnoho a jsou neustále intenzivně studovány, avšak bakteriální biomasa se zdá být 

slibným biosorbentem pro širokou škálu kovů.  

Disertační práce je zaměřena na studium schopnosti vybrané bakteriální biomasy 

adsorbovat těžký kov – jmenovitě Cr(VI). Jsou zde podrobně popsány adsorpční vlastnosti 

a způsoby působení zvolené bakteriální biomasy. Aby bylo možné lépe pochopit složitý 

proces biosorpce, zaměřuje se práce na buněčnou strukturu bakteriální buňky, na parametry 

ovlivňující pasivní příjem znečišťujících látek a také na vazebné mechanismy procesu, včetně 

hlavních funkčních skupin do něj zapojených. Kvantifikace interakcí kov-biomasa je 

základem pro vyhodnocení sorpčních modelů (sorpční izotermy, sorpční kinetika). 

I přes pokračující dramatický nárůst výzkumu biosorpce, existuje jen malé nebo žádné 

využití v praxi. Proto je diskutován také aktuální stav a budoucí směry týkající se biosorpcí 

pro komerční využití. 

Cílem disertační práce je verifikace metody odstranění Cr(VI) z průmyslové odpadní 

vody pomocí neživé biomasy acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

a Acetobacter aceti.  

Dílčími cíli disertační práce jsou: 

 Příprava bakteriální biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti jako 

biosorbentu. 

 Optimalizace podmínek a studium faktorů ovlivňující proces biosorpce (hodnota pH, 

teplota, počet otáček, přítomnost a koncentrace jednotlivých iontů kovů, koncentrace 

biomasy). 

 Studium adsorpční kapacity (rovnováhy) a rychlosti (kinetiky) adsorpce iontu Cr(VI) 

(jedno - kovový systém) a také směsi iontů těžkých kovů z vodného roztoku (multi -

 kovový systém). 

 Ověření adsorpční kapacity neživé bakteriální biomasy na reálných vzorcích 

průmyslové odpadní vody ze zbrojařské výroby fy Česká zbrojovka a.s. 

 Vypracování postupu pro odstraňování iontů těžkých kovů pomocí neživé bakteriální 

biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti. 

 Kvantifikace nejistoty stanovení. 

 Vyhodnocení možnosti využití použité neživé biomasy acidofilních bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti k odstranění Cr(VI) z průmyslové 

odpadní vody. 
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2 Biosorpce 

Biosorpci definoval Volesky jako schopnost neaktivních částí buněk (zejména 

buněčné stěny, která je tvořena polysacharidy, lipidy a proteiny, což kovům poskytuje mnoho 

vazebných možností) nebo mrtvé biomasy vázat a zakoncentrovat určité kovy i z velmi 

zředěných vodných roztoků 
1
. Jedná se tedy o proces pasivní fyzikálně-chemické adsorpce 

kovů na funkční skupiny biomolekul a na rozdíl od bioakumulace je nezávislý na metabolické 

aktivitě buněk 
2,3

. Biosorpce se využívá především k čištění kontaminovaných průmyslových 

vod s nízkou koncentrací kovu, použít však lze také pro odstranění organických látek 

(fenolové látky, barviva apod.) 
4,5

. Díky výhodám, které tato biologická metoda poskytuje 

(nízké pořizovací náklady, dobrá dostupnost a možnost mnohonásobného znovupoužití 

biosorbentu 
6
) došlo v několika posledních letech k rozvoji průmyslového využití metody 

biosorpce jako alternativní metody nakládání s odpadními vodami. Například kanadská 

společnost BV Sorbex Inc. produkuje několik typů přírodních biosorbentů k tomuto účelu, 

poskytuje potřebné zařízení a úplný servis 
7
. Dalším nepřehlédnutelným pozitivem 

průmyslového využití biosorbentů je také snížení množství odpadních čistírenských kalů 

ukládaných na skládkách. 
8,9

 

2.1 Mechanismus biosorpce 

Vazba kovů při procesu biosorpce je umožněna několika mechanismy, které fungují 

nezávisle na sobě a k celkové sorpci kovu dochází jejich kombinací. Zastoupení jednotlivých 

mechanismů je kvalitativně i kvantitativně odlišné dle druhu biosorbentu a použitého postupu 

biosorpce
10

. V procesu biosorpce se mohou uplatňovat tyto dílčí procesy: 
2,11,12

 

 Adsorpce. 

 Iontová výměna. 

 Komplexace. 

 Chelatace. 

 Koordinace. 

 Mikroprecipitace. 
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Obrázek 1: Pravděpodobný mechanismus biosorpce 
150

 

Afinita kovů k biomase je udávána velikostí povrchu a chemickým složením 

povrchových struktur buněčných stěn, jež obsahují funkční skupiny schopné reagovat 

s kovy fyzikálně-chemickými interakcemi 
8,13

. Jsou to zejména karboxylové, hydroxylové, 

karbonylové, aminové a fosfátové skupiny (viz Tabulka 1) 
14,15

. 
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Tabulka 1: Hlavní vazebné skupiny vhodné pro biosorpci. 
1
 

FUNKČNÍ 

SKUPINA 

STRUKTURNÍ 

VZOREC 
pKa HSAB 

VAZEBNÝ 

ATOM 

VÝSKYT 

V BIOMOLEKULÁCH 

Hydroxyl 
 

9,5 - 13 h O PS, UA, SPS, AA 

Karbonyl 

 

- h O PB 

Karboxyl 

 

1,7 - 4,7 h O UA, AA 

Sulfhydryl 
 

8,3 - 10,8 s S AA 

Sulfonát 

 

1,3 h O SPS 

Thioether 

 

- s S AA 

Amin 

 

8.11 i N Cto, AA 

Sekundární 

amin 

 

13 i N Cto, PG, PB 

Amid 

 

- i N AA 

Imin 
 

11,6 - 12,6 i N AA 

Imidazol 

 

6 s N AA 

Fosfát 

 

6,1 - 6,8 h I PL 

Fosfodiester 

 

1,5 h I TA, LPS 

Vysvětlivky: PS - polysacharidy; UA - kyselina močová; SPS - sulfátované polysacharidy; Cto - Chitosan;  

AA - aminokyseliny; PG - peptidoglykan; PL - fosfolipid; TA - teikoová kyselina; LPS – lipopolysacharidy; 

HSAB - Pearsonův koncept kyselin a zásad; i – intermediate (přechodný); s – soft (měkký); h – hard (tvrdý); 

SR

O

O

O
-

O

OH
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Adsorpční kapacita jakékoliv vazebné skupiny závisí na počtu vazebných míst, jejich 

dostupnosti pro vazbu a síle vazby. Ne vždy tedy přítomnost těchto funkčních skupin zaručuje 

jejich dostupnost pro biosorpci, např. kvůli konformaci a stérickým zábranám. 
4 

U bakteriálních biosorbentů bylo prokázáno, že teichová kyselina G
+
 bakterií obsahuje 

fosfodiesterové skupiny a teikuronová kyselina karboxylové skupiny. Tyto funkční skupiny 

přispívají k negativnímu náboji biomasy 
16

. Naproti tomu buněčná stěna G
-
 bakterií je složena 

kromě peptidoglykanu také z lipopolysacharidů a fosfolipidů obsahujících skupiny 

fosforylové, karboxylové, hydroxylové a aminoskupiny. Vzhledem k negativnímu náboji se 

karboxylové skupiny ve vysoké míře účastní vázání kovových kationtů. Golab 

a Breitenbach 
17

 ve své studii uvádí, že karboxylové skupiny obsažené v peptidoglykanu 

buněčné stěny bakterie Streptomyces pilosus byly odpovědné za vazbu kationtů mědi (Cu
2+

). 

Yee a Fein 
18

 potvrdili, že karboxylové skupiny byly zodpovědné za vazbu kadmia za tvorby 

kadmium-karboxylového komplexu na bakteriálním povrchu. Naopak aminoskupiny jsou 

velmi účinné při odstraňování kationtů pomocí chelatace, ale také aniontů pomocí 

elektrostatických interakcí nebo vodíkové vazby. Kang et al. 
19

 vypozorovali, že 

aminoskupiny protonované při pH = 3 přitahovaly negativně nabité chromátové ionty pomocí 

elektrostatických interakcí. Obecně platí, že se zvýšením hodnoty pH se zvyšuje celkový 

negativní náboj povrchu buněčné stěny, dokud se všechny příslušné funkční skupiny 

nedeprotonují. Zvyšující se hodnota pH podporuje elektrochemickou přitažlivost a adsorpci 

kationtů. Předpokládá se, že vyšší adsorpce aniontů je dosahováno při interakci s povrchy 

buněk, ve kterých dochází ke zvýšení koncentrace kladných nábojů díky protonaci funkčních 

skupin při nižších hodnotách pH 
20

. 

Kromě bakterií jsou významnými biosorbenty houby a řasy. U těchto biosorbentů hrají 

důležitou roli ve vazbě kovu různé polysacharidy. Biomasu hub tvoří především chitin, 

chitosan, proteiny a glukan, které obsahují karboxylové, aminové, amidové, fosfátové, 

hydroxylové a sulfonátové skupiny. Podíl těchto funkčních skupin na adsorpci daného kovu je 

u každého druhu jiný. Například při adsorpci olova pomocí biomasy houby Rhizopus arrhizus  

hrály významnou roli především hydroxylové, aminové a sulfhydrylové skupiny 
21

. Při 

adsorpci stejného kovu avšak pomocí biomasy houby Neurospora crassa měly hlavní podíl na 

vazbě kovu hydroxylové, aminové a amidové skupiny 
22

. Kdežto při adsorpci Cr(VI) pomocí 

stejné biomasy houby Neurospora crassa měly hlavní podíl na adsorpci hydroxylové, 

karboxylové, iminové a karbonylové skupiny 
23

. Biomasa řas se skládá hlavně z celulosy, 

alginátů a glykanů, které obsahují zejména skupiny karboxylové, hydroxylové, sulfátové 

a aminoskupiny. Navíc acidická úprava biomasy řas může rozpustit polysacharidové 

sloučeniny ve vnější vrstvě buněčné stěny, čímž se mohou vytvářet další vazebná místa 

(obvykle aminoskupiny). 
24 

Adsorpce (Obrázek 2) je proces, při kterém se molekuly z roztoku poutají na povrch 

pevné fáze. Dochází k nárůstu koncentrací látek v oblasti mezifázového rozhraní doprovázené 

poklesem povrchové energie. Je-li koncentrace adsorbátu na povrchu větší ve srovnání s jeho 

koncentrací v objemové fázi, pak se se jedná o pozitivní adsorpci. Je-li koncentrace adsorbátu 

menší, než je jeho koncentrace v objemové fázi, jedná se o negativní adsorpci. Přitažlivost 

může být založena na bázi elektrostatických nábojů. 
12
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Obrázek 2: Princip adsorpce 
12

 

V závislosti na povaze sil má adsorpce dvě mezní varianty: fyzikální adsorpci 

a chemisorpci.  

Při fyzikální adsorpci jsou molekuly plynu nebo kapaliny vázány k povrchu pevné 

látky van der Walsovými silami, které působí mezi všemi druhy částic. Fyzikální adsorpce 

není proto specifická, probíhá na celém povrchu pevné látky při poměrně nízkých teplotách 

a je doprovázena uvolňováním nízkých adsorpčních tepel, které se řádově rovnají teplům 

kondenzačním (desítky kJ). V závislosti na velikosti sil a objemu pórů adsorbentu se může 

tvořit více vrstev molekul adsorbátu (vícevrstvá adsorpce), čímž lze dosáhnout značné 

adsorpční kapacity 
25,26

. Vlastní fyzikální adsorpce je velice rychlá. Za určitých podmínek 

může dojít také k desorpci. Na mechanismu fyzikální adsorpce je založena například 

biosorpce chromu houbami Ganoderma lucidum a Aspergillus niger 
27

. 

Chemisorpce je specifická. Dochází k tvorbě chemických vazeb mezi adsorbentem 

a adsorbovanou látkou. Podle Langmuirovy průkopnické práce (1918), se adsorbované 

molekuly vážou na povrch valenčními silami stejného typu, jako se vyskytují mezi atomy 

v molekulách. Kvantitativně lze chemisorpci popsat pomocí Langmuirovy izotermy. Rozdíly 

mezi fyzikální adsorpcí a chemisorpcí shrnuje Tabulka 2. 

  



Martina Nováčková: Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

2015  8 

Tabulka 2: Diferenciace adsorpce dle charakteru sil. 

PARAMETR FYZIKÁLNÍ ADSORPCE CHEMISORPCE 

specifická ne ano 

adsorpční entalpie ~20 kJ mol
-1

 ~200 kJ mol
-1

 

molekuly ztrácí identitu ne ano 

adsorpce nastává i do více vrstev do jediné vrstvy 

desorpce proveditelná obtížná/neproveditelná 

K chemisorpčním mechanismům podílejících se na sekvestraci kovů do biomasy patří 

komplexace, koordinace a chelatace. 

Při iontové výměně dochází k výměně iontů ve sloučeninách buněčné stěny za 

komplementární ionty kovů 
15

. Iontová výměna uskutečňována na povrchu biomasy využívá 

iontově-výměnných vlastností polysacharidů, které se účastní stavby buněčné stěny 
27

. 

Dochází tedy k výměně mezi ionty kapalné fáze a ionty krystalové mřížky nebo ionty 

primární a sekundární části elektrické dvojvrstvy. U látek s kompaktní krystalovou strukturou 

však probíhá výměna iontů jen na povrchu částice. Pokud ale mohou ionty pronikat i dovnitř 

částice, může se výměny účastnit již většina iontů krystalové mřížky, a to vně i uvnitř částice. 

Tyto látky s obzvlášť velkou výměnnou kapacitou se nazývají měniče iontů neboli ionexy 
25

. 

Molekuly jsou k povrchu poutány buď fyzikálními (van der Waalsovy síly) nebo 

chemickými vazbami (iontové a kovalentní vazby). Nabitý povrch přitahuje ionty opačného 

znaménka (tzv. protiionty), jejichž náboj neutralizuje náboj povrchu a vzniká tak útvar 

složený ze dvou vrstev opačně nabitých. 

Tyto iontově-výměnné vlastnosti některých přírodních polysacharidů byly studovány 

podrobně, přičemž bylo zjištěno, že při biosorpci dochází k výměně mezi ionty dvoumocných 

kovů (Me
2+

) a protiointy z aktivních skupin polysacharidů jako je např. kyselina alginová 

(ALG) (1):
12

 

2 NaALG + Me2+  ↔ Me(ALG)2 + 2 Na  (1) 

Bylo potvrzeno, že na bázi iontové výměny probíhá hlavně biosorpce kovů pomocí 

biomasy řas a hub 
28,29

. Princip iontové výměny je zobrazen na Obrázku 3. 
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Obrázek 3: Princip iontové výměny 
12

 

Model iontové výměny však není zcela přesný, jelikož se jedná o předpoklad 

konstantního počtu volných míst za konstantní hodnoty pH, tedy neplatí v systému s různými 

hodnotami pH. 
11

 

Obecně se během procesu komplexace vytvářejí koordinační vazby mezi kationy 

kovu (akceptory elektronů) a některými funkčními skupinami částí buněčné stěny. 

Ligandy (donory elektronů) mohou být zejména karboxy- a amino- skupiny
15

. Vzhledem 

k tomu, že k vytvoření chemické vazby je třeba aktivační energie, probíhá tento proces často 

pouze na místech povrchu, která mají vyšší energii, tedy na tzv. aktivních centrech. Tímto 

procesem se tak může absorbovat na povrchu pouze jedna vrstva molekul. Vzniká-li více 

vrstev, je pak již každá další vrstva vázána už jen fyzikálními silami. Adsorpční tepla jsou 

řádově rovná teplům reakčním (desítky až stovky kJ). Komplexace je pomalá, zejména pak 

při nízkých teplotách. Ligandy jsou rozlišeny podle počtu skupin, které jsou schopné vazby na 

kov. Jednodonorové ligandy, které se mohou připojit ke kovu pouze jednou koordinační 

skupinou, mají obecně tendenci tvořit ve vodě rozpustné iontové komplexy. Polydonorové 

ligandy jsou naopak molekuly, které obsahují více jak jednu vazebnou koordinační skupinu 

a vytváří s centrálním atomem poměrně vysoce stabilní sloučeninu. Mezi komplexní 

sloučeniny patří i chelátové komplexy (cheláty). V těchto komplexech bývá ligandem 

organická sloučenina, která může obsadit najednou i více koordinačních míst kolem 

centrálního atomu. Chelatovány tak mohou být téměř všechny dvou a vícemocné kovy. 

Chelátové ligandy jsou většinou tvořeny prvky N, O a S. 
11,12,30

 

Na povrchu bakteriální buněčné stěny je složitý systém, který se chová jako 

heterogenní skupina ligandů a může být považován za polyfunkční makromolekulu 
13

. 

Skupiny ligandů nejsou identické, proto také není možné určit konstanty komplexu pro 
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jednotlivé skupiny, a tedy není ani možné detailně předpokládat celkový průběh vlastní 

biosorpce. Vazba různých kovových iontů na biomateriály závisí opět na vlastnostech 

jednotlivých skupin, ať už jde o elektronegativitu, ionizační potenciál, iontový poloměr nebo 

redoxní potenciál kovových iontů. 
4,11

 

V každé reakci vystupuje jeden činitel jako komplex a druhý jako komplexotvorné 

činidlo. Dle této teorie lze kategorizovat kationty kovů vystupující v reakci jako kyseliny 

(tzv. tvrdé nebo měkké) a ligandy jako zásady (tzv. tvrdé nebo měkké). Tvrdé kyseliny mají 

tendenci vytvářet stabilnější komplexy s měkkými zásadami, zatímco tvrdé zásady tvoří 

pevnější vazby s měkkými kyselinami. Tato teorie je základem Pearsonova konceptu HSAB 

(Hard Soft Acid Basic Theory), ve kterém bylo zavedeno rozdělení iontů na tvrdé a měkké, 

díky čemuž lze klasifikovat chování kovových kationtů. 
1,11

 

V následující Tabulce 3 je uvedena klasifikace komplexotvorných činitelů podle teorie 

HSAB. 

Tabulka 3: Rozdělení kyselin a zásad dle teorie HSAB.
1
 

KYSELINY 

Tvrdé měkké přechodné (nezařazeny) 

H
+
, Li

+
, Na

+
, K

+
, Be

2+
, Mg

2+
, 

Ca
2+

, Sr
2+

, Sn
2+

, Al
3+

, Ga
3+

, In
3+

, 

Cr
3+

, Cr
6+

, Co
3+

, Fe
3+

, Ir
3+

, La
3+

, 

Si
4+

, Ti
4+

, Zr
4+

, Th
4+

, VO
2+

, 

UO2
2+

, BeMe2, BF3, BCl3, 

B(OR)3, AlMe3 

Cu
+
, Ag

+
, Au

+
, Hg

+
, Cs

+
, 

Tl
+
, Hg

2+
, Pd

2+
, Cd

2+
, Pt

2+
  

kovy v oxidačním stavu 0 

Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

, 

Zn
2+

, Pb
2+

, B(CH3)3, SO2, 

NO
+
 

ZÁSADY 

Tvrdé měkké přechodné (nezařazeny) 

H2O, OH
-
, F

-
, Cl

-
, CH3CO2-, 

PO4
3-

, SO4
2-

, CO3
2-

, NO3
-
, ClO4

-
, 

ROH, RO
-
, R2O, NH3, RNH2, 

N2H4 

SH, RS
-
, R2S, I

-
, CN

-
, 

SCN
-
, S2O3

-
, R3P, R3As 

(RO)3P, RNC, CO, C2H4, 

C6H6, R
-
, H

-
 

anilin, pyridin, N3
-
, Br

-
, 

NO2
-
, SO3

2-
, N2 

Při procesu koordinace dochází k vytváření koordinačně-kovalentních vazeb mezi 

centrálním atomem kovu a koordinačními skupinami (Tabulka 4) části buněčné stěny. 

Koordinačně-kovalentní vazba se vyznačuje tím, že oba elektrony zprostředkovávající vazbu 

poskytuje jeden z navázaných atomů. To je možné pouze u atomů, které mají volný 

elektronový pár. Atom poskytující volný elektronový pár se nazývá donor (dárce). Druhý 

atom musí mít volný atomový orbital a nazývá se akceptor (příjemce). Koordinační vazba se 

proto také nazývá donor-akceptorová. 
12 

Tabulka 4: Vybrané koordinační skupiny 
12

 

KOORDINAČNÍ SKUPINY 

=O -NH2 -NH -N= -OH -O-R -NOH -S- -AsR2 -PR2 
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Mikroprecipitace je další z mechanismů podílejících se významně na vazbě kovu. Na 

rozdíl od adsorpce, kde je určující hlavní silou přitažlivost mezi sorbentem a sorbátem, je 

u mikroprecipitace hlavní určující silou limitovaná rozpustnost. K mikroprecipitaci kovu 

dojde v případě, že rozpustnost sorbátu (atom, molekula, ion) dosáhne svého limitu 

(Obrázek 4). To může nastat při změně podmínek procesu biosorpce na nebo uvnitř 

biosorbentu. Změnu podmínek způsobuji odchylky jako např. změna hodnoty pH, redox 

potenciálu apod. Při tomto procesu tvoří kationty kovů s anionty (např. SO4
2-

,HPO4
2-

, S
2-

) 

nerozpustné agregáty. 
12,14

 

 

Obrázek 4: Princip mikroprecipitace 
12

 

Při studiu procesu biosorpce musí být proto věnována zvláštní pozornost, aby nedošlo 

k překročení limitů rozpustnosti (ani lokálně). To by mělo za následek odstranění kovu 

z roztoku srážením nikoliv adsorpcí. Na druhé straně, mikroprecipitace v samotném procesu 

biosorpce může vysoce přispět k celkové účinnosti odstranění kovu z roztoku. Kovový 

mikroprecipitát se shromáždí na pevné fázi, a tím se imobilizuje a sám oddělí od roztoku. 
12

 

Mikroprecipitace se uplatňuje jak u biosorpce kovů pomocí biomasy bakterií, tak také 

hub a hnědých řas. 
16,21,29

 

V biosorpčních studiích je však v současnosti věnována pozornost především 

celkovému příjmu kovů biosorbentem, kdy se odehrává několik procesů sekvestrace 

současně. Zaměření se na jednotlivé specifické mechanismy biosorpce a jejich podíl na příjmu 

kovu biosorbentem přispěje k systematickému pochopení mechanismu příjmu kovů 

biosorbentem a jejich vzájemných vztahů 
11

. Například integrační analýza funkčních skupin 

a FTIR analýza u biomasy hub Termitomyces clypeatus ukázaly, že na biosorpci Cr(VI) se 
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podílelo více mechanismů, a to fyzikální adsorpce, iontová výměna, komplexace 

a elektrostatická přitažlivost, a že proces biosorpce probíhal ve dvou následných krocích: 

1) biosorpce Cr2O7
2-

 na protonovaná aktivní místa (aminoskupiny, karboxylové 

a fosfátové skupiny);  

2) redukce Cr(VI) na Cr(III) pomocí redukčních skupin (hydroxylové 

a karbonylové skupiny) na povrchu biomasy. 
31

 

2.2 Kinetika biosorpčního procesu 

Proces biosorpce je studován v různých režimech: dávkovací a kontinuální provozní 

režim. Statický model je vyhovující pro studium mechanismu a optimálních podmínek. 

S ohledem na praktické využití má však větší význam dynamický model, kdy je proces 

studován v průtočných kolonách. V uplynulých letech byla publikována řada studií 

zabývajících se biosorpcí těžkých kovů (Pb
2+

, Cd
2+

, Hg
2+

, aj.) pomocí různých biosorbentů. 

Obvyklým postupem je nejprve kinetická studie, kdy je příjem kovu sledován v závislosti na 

čase a určení optimálních podmínek. Poté následuje měření rovnovážné adsorpční izotermy 

v dávkovacím systému za konstantních podmínek procesu (hodnota pH, teplota, aj.). Hlavním 

přínosem těchto prací je popis podmínek, za kterých by měl být proces biosorpce prováděn 

tak, aby se zvýšila jeho účinnost. V těchto studiích 
16-19, 21-23

 se berou v úvahu různé páry 

kovový iont/biosorbent. Jen pro velmi málo z nich se provádí důkladná teoretická analýza 

experimentálních dat. Ve většině případů je použito pouze několik jednoduchých 

matematických modelů, které paralelně korelují naměřené hodnoty. Kromě toho, vliv 

důležitých faktorů jako je hodnota pH nebo přítomnost jiných druhů iontů v roztoku je často 

ignorován. Díky tomu nelze vyvozovat hlubší závěry o mechanismu biosorpčních procesů. 

Pokusů o formulaci matematických výrazů a teoretických modelů, které by byly schopny 

adekvátně popsat kinetiku a rovnováhu adsorpce v systému kovový iont/biosorbent bylo již 

mnoho. V kapitolách 2.2.1 a 2.4.1 jsou shrnuty různé teoretické modely, které mohou být 

použity pro tento účel. 
32

 

Biosorpce probíhá ve dvou fázích. První fáze je rychlá a při optimálních podmínkách 

probíhá v rámci několik minut. Druhá fáze je pomalá a probíhá až do dosažení adsorpční 

rovnováhy. Doba je závislá na druhu biosorbentu
15

. Rychlost celé adsorpce řídí její 

nejpomalejší krok. V případě chemisorpce je nejpomalejším dějem vlastní adsorpce. 

V případě fyzikální adsorpce jím bývá vnitřní difúze, naopak vlastní adsorpce je velmi rychlá, 

prakticky okamžitá a celkovou kinetiku neovlivňuje 
153

. Predikce kinetiky záchytu kovu je 

nezbytná pro navrhování adsorpčních systémů a poskytuje důležité informace pro modelování 

procesů. Úspěšné použití biosorpce vyžaduje inovaci v podobě levných, snadno dostupných 

a hojných biosorbentů, u nichž jsou známy kinetické parametry a sorpční vlastnosti. 

Stejně jako jiné adsorpční procesy také biosorpce zahrnuje velmi rychlé adsorpční 

reakční mechanismy, založené především na chemisorpci. Kinetika takových reakcí je často 

tak rychlá, že experimentální určení podílu odstraněného kovu může představovat složitý 

problém. V mnoha biosorpčních systémech proběhne vazba většiny kovu během několika 
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málo minut po kontaktu roztoku kovu s biosorbentem. V některých případech může 

následovat reziduální a mnohem pomalejší dodatečné vázání kovu, na němž se mohou podílet 

různé sekundární vazebné mechanismy. 

2.2.1 Reakční modely kinetiky 

K popisu adsorpční kinetiky, k pochopení chování biosorbentu a také k posouzení 

rychlosti mechanismu procesu biosorpce lze využít několika modelů. Nejčastěji jsou pro 

stanovení kinetických parametrů biosorpce využívány dva matematické modely, a sice 

kinetický model pseudo-prvního řádu a kinetický model pseudo-druhého řádu. Dále je možné 

použít Elovichův model, intrapartikulární difúzní model aj. 
33-35, 154

 

Lagergrenův kinetický model pseudo-prvního řádu byl poprvé použit v roce 1898 

pro popis adsorpce na rozhraní kapalina/pevná fáze. Boyd et al. v roce 1947 vyvinuli 

kinetickou rychlostní rovnici, která popisovala iontovou výměnu při procesu adsorpce iontů 

z vodných roztoků na organické zeolity. Odvození z Lagergrenovy rovnice vyžaduje 

podmínku, že hromadná koncentrace dvou iontů je časově nezávislá, tedy konstanta by měla 

odpovídat lineární kombinaci obou hodnot koncentrace. Lagergrenově rovnici bude 

adsorpce odpovídat v případě difúze přes hranici kapalného povrchového do vnitra sorbentu 

filmu. Konstanta rovnice sa bude lišit v závislosti na velikosti částic a tlošče povrchového 

filmu. V případě chemisorpce je ovšem konstanta závislá pouze na koncentraci iontů 

v roztoku a teplotě procesu, velikost částic adsorpci neovlivňuje. 
34,35,144,146,151,152,154

 

Lagergrenův kinetický model pseudo-prvního řádu lze vyjádřit vztahem (2): 
34,35

 

𝑞𝑡 =  qe(1 −  𝑒−k1𝑡) (2) 

kde je:  

qe množství adsorbovaného kovu v rovnovážném stavu (mg g
-1

); 

qt množství adsorbovaného kovu v jakémkoliv čase t (mg g
-1

); 

k1 Lagergrenova rychlostní konstanta pseudo-prvního řádu (min
-1

); 

t čas adsorpce (min). 

Lagergrenova rychlostní konstanta k1 je časový koeficient určující, jak rychle lze 

dosáhnout rovnováhy v systému. Rostoucí hodnota tohoto parametru má za následek zkrácení 

doby potřebné pro udržení systému. Hodnoty qe a qt se stanoví experimentálně. 

Na základě tohoto modelu lze popsat výše zmíněné dvě fáze biosorpčního procesu. 

První fáze odpovídá počáteční vazbě nebo zachycení molekul s aktivními plochami na evný 

povrch adsorbentu a dále odstranění a reorganizaci povrchově vázané vody. Druhá fáze pak 

představuje denaturaci a reorganizaci navázané molekuly kontaminantu na rozhraní, čímž 

dochází k tvorbě povrchového filmu. 
34,35,144-146,151,152

 

Ve většině biosorpčních studií není tento model (oproti modelu pseudo-druhého řádu) 

shledán vhodným, avšak najdou se i studie s opačným trendem. Jako příklad lze uvést 

kinetickou studii biosorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí bakterie Bacillus subtilis 
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Sivaprakashe et al. 
81

, kde byla prokázána závislost počáteční rychlosti biosorpce na počáteční 

koncentraci a intrapartikulární difúze nebyla krokem omezujícím rychlost procesu. 

Kinetický model pseudo-druhého řádu je založen na předpokladu chemisorpce 

jako hlavního mechanismu procesu. Matematická forma rovnice kinetiky pseudo-druhého 

řádu byla poprvé prezentována Blanchardem et al (1984) k popisu kinetiky odstraňování 

těžkých kovů pomocí přírodních zeolitů. Dobrá aplikovatelnost této rovnice je obvykle 

spojena se situací, kdy rychlost procesu adsorpce/desorpce kontroluje celkovou adsorpční 

kinetiku procesu. Ve srovnání s modelem pseudo-prvního řádu kinetiky, je tento model 

považován za vhodnější k reprezentaci kinetických dat v biosorpčních systémech. 

Předpokládá, že chemisorpce může být krok omezující rychlost adsorpce 
154

. Při chemisorpci 

kovové ionty ulpívají na povrchu adsorbentu a vytváří chemickou (zpravidla kovalentní) 

vazbu 
155-165

. Dalšími omezujícími kroky může být komplexace, koordinace, a/nebo 

chelatace  
160,166,167

. 

Model kinetiky pseudo-druhého řádu vychází z Langmuirova modelu kinetiky 

adsorpce na pevný povrch. Dle tohoto předpokladu je tedy rychlost sorpčního procesu úměrná 

skutečné koncentraci rozpuštěné látky v roztoku a počtu volných adsorpčních míst. Desorpce 

je pak úměrná počtu obsazených míst povrchu adsorbentu kontaminantem. 
34,35,144-147,152

 

Kinetický model pseudo-druhého řádu popisuje vztah (3): 
34,35

 

𝑞𝑡 =  
𝑞𝑒

2k2𝑡

1+𝑞𝑒k2𝑡
 (3) 

kde je:  

qe množství adsorbovaného kovu v rovnovážném stavu (mg g
-1

); 

qt množství adsorbovaného kovu v jakémkoliv čase t (mg g
-1

); 

k2 rychlostní konstanta pseudo-druhého řádu (g mg
-1

 min
-1

); 

t čas adsorpce (min). 

Analýza experimentálních kinetických dat se provádí za pomocí grafu závislosti t/qt 

vs. t, jehož výsledkem by měl být lineární vztah. Hodnota parametru qe by se měla rovnat 

vybraným hodnotám rovnovážné sorpční izotermy. V případě nedostatku experimentálních 

dat rovnovážné izotermy však dochází k nejasnostem ohledně správnosti hodnoty qe. 
144,153

 

Rychlostní konstanta k2 je dle závěrů publikovaných studií silně závislá na 

podmínkách procesu adsorpce. Výsledky naznačují, že změna hodnoty parametru (hodnota 

pH, teplota aj.) má za následek změnu v rovnovážném stavu a nelze je tak odhadnout pouze 

pomocí závislosti rovnovážné adsorpční izotermy na daný faktor. Obecně lze však říct, že 

s vyšší hodnotou konstanty k2 se zvyšuje také množství adsorbovaného kovu v rovnovážném 

stavu qe. 
34,35, 145,147,154 

V případě tohoto modelu dochází v první fázi k adsorpci molekul na povrch bez 

přítomnosti dalších molekul, čímž dochází k vytvoření monovrstvy. Ve chvíli, kdy se 

monovrstva blíží k nasycení sorbentu, dojde k dalšímu nárůstu molekul v sorbátě 

a přeuspořádání, čímž začne druhá fáze procesu. 
144,146
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Elovichův model byl původně odvozen pro popis kinetiky heterogenní chemisorpce 

plynů na povrch tuhé fáze. Dá se však využít také pro popis rychlosti biosorpce různých 

anorganických iontů na sorbent. Rovnice má tvar (4): 
33-35

 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  α 𝑒𝑥𝑝(−β𝑡) (4) 

kde je:  

qt množství adsorbovaného kovu v čase t (mg g
-1

); 

α počáteční rychlost sorpce kovu (mg g
-1

 min
-1

); 

β desorpční konstatnta (g mg
-1

). 

Pro zjednodušení Elovichovy rovnice předpokládali Chien a Clayton (1980), že 

αβ >> t. Při aplikaci okrajových podmínek procesu: qt = 0 při t= 0 a qt = qt při t = t; pak 

rovnice získává tvar (5): 
36

 

𝑞𝑡 =  
1

β
ln(αβ) +  

1

β
 ln (𝑡) (5) 

kde je:  

qt množství adsorbovaného kovu v čase t (mg g
-1

); 

α počáteční rychlost sorpce kovu (mg g
-1

 min
-1

); 

β desorpční konstanta (g mg
-1

). 

Intrapartikulární difúzní model byl popsán Weberem a Morrisem (1962), kteří se 

domnívali, že rychlost intrapartikulární difúze se mění úměrně s polovičním výkonem času. 

Model je obecně vyjadřován vztahem (6): 
33-35

 

𝑞𝑡 = kid𝑡
1

2⁄ + 𝐶 (6) 

kde je:  

qt množství adsorbovaného kovu v čase t (mg g
-1

); 

kid intrapartikulární difúzní rychlostní konstanta (mg g
-1

 min
-1/2

) 

t čas (min); 

C konstanta popisující mechanismus adsorpce (mg g
-1

). 

Konstanta mechanismu adsorpce C představuje tloušťku mezní vrstvy. Čím vyšší je 

hodnota C, tím větší je vliv mezní vrstvy na rychlost adsorpce 
145,147,154

. K vyjádření shody 

mezi experimentálními daty a hodnotami vycházejícími z modelu se používá tzv. korelační 

koeficient R
2
 (hodnoty blízké nebo rovné 1). Relativně vysoká hodnota R

2
 naznačuje, že lze 

pomocí použitého modelu úspěšně popsat kinetiku adsorpce. 
36 

Intrapartikulární difúzní model byl použit například ve studii Zhanga et al. 
147

 

zaměřené na charakteristiku adsorpce Cr(VI). Bylo prokázáno, že hodnota konstanty C klesá 

se zvyšující se počáteční koncentrací Cr(VI) v systému, dochází tak ke snížení tloušťky mezní 

vrstvy, a tím zvýšení pravděpodobnosti masivního přenosu energie. 
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2.3 Faktory ovlivňující biosorpci 

Optimalizace a řízení biosorpčního procesu je komplexním systémem mnoha 

faktorů. Kromě typu biosorbentu závisí specifické množství vázaných kovů také na typu 

kovového iontu, jeho koncentraci a dalších fyzikálně-chemických vlastnostech, jako je: 

 hodnota pH, 

 teplota roztoku, 

 koncentrace biomasy, 

 velikost částic biosorbentu, 

 rychlost promíchávání, 

 přítomnost jiných kovových iontů 
11,27.

 

Hodnota pH obvykle hraje významnou roli při biosorpci a zdá se mít hlavní vliv na 

procesy odehrávající se v roztoku kovu a aktivitu funkčních skupin biomasy 
195

. Je dokázáno, 

že adsorpce kovových kationtů vzrůstá se zvyšující se hodnotou pH. Pouze u kovových iontů, 

které se mohou vyskytovat i jako záporně nabité komplexy nebo které mají tendenci vytvářet 

silné kovalentní vazby (Ag, Hg, Au), se může ukázat snížení vazebné síly se zvyšující se 

hodnotou pH, nebo se také nemusí projevit žádný významný efekt hodnoty pH 
11

. Při nízkých 

hodnotách pH jsou místa na buněčném povrchu těsně vázána s H
+
 ionty a jsou tak již 

nedostupná pro jiné kationty v roztoku. S rostoucí hodnotou pH se zvyšuje i počet ligandů 

s negativním nábojem, což umožňuje vazbu jiných kationtů. Nízká hodnota pH, která není 

jako optimální pH pro kationty hodnotu > 4,5, kdežto pro anionty rozmezí hodnot pH 1,5 - 4. 

Extrémní hodnoty pH mohou poškodit strukturu buněk biosorbentu, což může být 

doprovázeno úbytkem jeho hmotnosti a snížením adsorpční kapacity. 

Hodnota pH biomasy má také zásadní vliv na speciaci přítomného kovu, čímž může 

zvyšovat nebo naopak snižovat jeho toxicitu vůči aplikovaným buňkám a ovlivňovat jeho 

dostupnost biomase. Všeobecně lze říct, že proces biosorpce kovů obvykle vzrůstá mezi 

hodnotami pH 4 - 8 a je limitován pouze volbou biomasy a kovem 
2
. V některých případech 

mohou vysoké hodnoty pH vést až k precipitaci kovu a k omezení procesu biosorpce 
39

. Dále 

lze konstatovat, že adsorbenty adsorbují více aniontů při hodnotách pH 1 - 6,5 a kationty 

v rozmezí hodnot pH 6,5 - 7,4. U acidofilních organismů rodu Acidithiobacillus je uváděna 

jako vhodná hodnota pH vodného roztoku pro vazbu kationtů rozsah hodnot pH 5 - 6. Pro 

anionty je uváděn rozsah hodnot pH 2 - 4. Úprava hodnot pH bývá prováděna pomocí 

hydroxidu sodného o koncentraci 0,1 - 1 mol l
-1

 popř. kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,01 - 1 mol l
-1

 
40-49

. U bakterií rodu Acetobacter je z důvodu acidofility 

a optimální hodnoty pH pro růst předpokládaná vhodná hodnota pH do 6, avšak dosud nebyla 

provedena žádná biosorpční studie pomocí těchto organismů, která by to prokázala. 

Proces biosorpce ovlivňuje nejen stavba buněčné stěny, ale také forma kovu. Kovové 

ionty v roztoku podléhají hydrolýze s rostoucí hodnotou pH. Rozsah hydrolýzy se liší pro 

každý druh kovu v různých hodnotách pH, ale obvykle je sekvence hydrolýzy následující: 
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1) vznik hydroxylovaných monomerních forem; 

2) vznik polymerních forem; 

3) formování krystalického oxidu srážením. 

Lopez et al.
 50

 v případě niklu uvádí, že v rozmezí hodnot pH 1-7 nikl existuje 

v roztoku jako Ni
2+ 

(90 %), zatímco při pH = 9 existuje jako Ni
2+ 

(68 %), Ni4OH4
4+

 (10 %) 

a Ni(OH)
+
 (8,6 %). Různé formy kovu vyskytující se se změnami hodnoty pH budou mít 

variabilní náboj a schopnost adsorbovat se na rozhraní pevná látka - kapalina. V mnoha 

případech byly při biosorpčních experimentech při vysokých hodnotách pH hlášeny 

komplikace hodnocení biosorpčního potenciálu biosorbentu v důsledku srážení kovu 
51,52

. 

Také teplota ovlivňuje řadu faktorů regulujících biosorpci kovů, jako je změna 

stability kovu v roztoku, konfigurace buněčné stěny, aj. 
53

 Některé studie prokázaly, že 

biosorpce některých kovů, jako například uran nebo měď není výrazně teplotně závislá 

a uskutečňuje se v širokém teplotním rozmezí 
54

. Teplota by měla biosorpci ovlivňovat dle 

převládajícího děje. U fyzikální adsorpce by měla s klesající teplotou účinnost procesu růst. 

V případě komplexace by měla účinnost růst s rostoucí teplotou. Bylo zjištěno, že teplota 

v rozmezí 20 - 35 °C nemá na průběh biosorpce výrazný vliv 
27,154

. Al-Qahtani 
55

 však ve své 

studii poukazuje na vysoký vliv teploty na efektivitu biosorpce Cd(II) a Pb(II) pomocí 

biomasy Cyperus laevigatus. Navíc u odstraňování Pb(II) bylo dosaženo nejvyšší účinnosti 

při teplotě 45 °C, což odhalilo endotermní povahu procesu. Oproti tomu Sari a Tuzen 
56

 

oznámili opačné výsledky u těchto kovů pomocí biomasy Ulva lactuca. Zjistili, že došlo 

k poklesu efektivity biosorpce s nárůstem teploty. Tuto skutečnost přičítali poškození 

aktivních vazebných míst v biomase nebo k zvyšujícímu se sklonu k desorpci kovových iontů. 

Ve většině studií biosorpční kapacita s rostoucí teplotou vzrostla, což znamená, že 

teplota může být důležitým faktorem pro energeticky závislé mechanismy biosorpce Cr(VI). 

Zvýšení adsorpce se zvyšující se teplotou, může být přičítáno buď vytvoření nových 

adsorpčních míst na povrchu adsorbentu nebo zvýšení intrapartikulární difúzní rychlosti 

sorbátu a dochází tak ke zvýšené povrchové a kinetické energii rozpuštěné látky. 

U acidofilních organismů rodu Acidithiobacillus byla zkoumána teplota procesu 

v rozmezí 20 - 40 °C. Jako vhodnější se jevila vyšší teplota (40 °C), kdy docházelo k vyšší 

adsorpci kovu 
40-49

. Pro acidofilní rod Acetobacter nejsou dostupné žádné adsorpční studie, na 

jejichž základě by bylo možné předpokládat optimální teplotu procesu. 

Rozhodujícím faktorem je také typ biomasy a její koncentrace. K biosorpci kovů bylo již 

studováno velké množství druhů biomasy, zahrnující především houby, bakterie, řasy, 

rašelinu aj. V několika případech byla biosorpce mrtvým materiálem mnohem efektivnější 

než živými organismy 
11

. Bylo také prokázáno, že koncentrace biomasy v roztoku má vliv na 

specifickou adsorpci 
7
. V mnoha případech nižší dávka biosorbentu způsobuje nižší 

procentuální účinnost odstranění kovu z roztoku. Zvýšení koncentrace biomasy obecně 

zvyšuje účinnost biosorpce, jelikož dochází k zvětšení povrchové plochy biosorbentu a tedy 

zvýšení počtu vazebných míst. Mnoho studií se tak zabývá především vyšší počateční 

koncentrací, kde je předpokládaný dostatek aktivních míst a tedy vyšší účinnost odstranění 
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kovových iontů z vodných roztoků 
64,173,175,176

. Vysoká koncentrace biomasy tak odstraňuje 

velmi dobře kov z roztoku, ale hmotnost kovu vztažená na mg suché hmotnosti biomasy je 

poměrně nízká 
2,154

. Ahluwalia a Goyal 
4
 vyslovili myšlenku, že závislost biosorpce na hustotě 

buněk může být dána elektrostatickými interakcemi mezi navázanými kationty při malé 

vzdálenosti mezi buňkami v husté suspenzi. Vysoká koncentrace biomasy také často vede 

k tvorbě velkých agregátů, které pak narušují vytvářenou rovnováhu mezi kovem a povrchem 

buňky 
2
. Při zkoumání vlivu stáří použité biomasy nebyla ve většině experimentů prokázána 

žádná souvislost mezi stářím buněk a jejich adsorpční kapacitou. Ruiz - Manríquez et al. 
42

 

ve své studii zkoumali vliv koncentrace biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans na proces 

biosorpce. Porovnávali koncentraci 0,2 mg ml
-1

, 0,4 mg ml
-1

, 0,6 mg ml
-1 

a 0,8 mg ml
-1

 

(hmotnost suché biomasy/objem roztoku). Nejnižší koncentrace biomasy vykazovala nejvyšší 

adsorpční kapacitu a tato hodnota byla dále využívaná ve všech studiích zaměřených na 

biosorpci biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans. Také v  dalších studiích s jinými typy 

biomasy byl prokázán opačný trend, kdy sice docházelo ke zvýšení účinnosti biosorpce 

s nárůstem počáteční koncentrace avšak adsorpční kapacita se snižovala. Důvodem může být 

nižší počet vazebných míst, která však byla plně využita
179

. S rostoucí koncentrací biomasy 

docházelo k částečné agregaci, což snižovalo adsorpční kapacitu
40,41,43

. V žádné studii procesu 

biosorpce nebyla zkoumána biomasa rodu Acetobacter a tedy ani její koncentrace. 

Velikost částic biosorbentu také hraje důležitou roli v procesu biosorpce. Menší 

částice mají větší povrchovou plochu, čímž dochází k rychlejšímu ustanovení rovnováhy 

procesu. Zároveň by měly být částice pro biosorpci dostatečně odolné, aby vydržely příslušné 

tlaky a extrémní podmínky uplatňované v průběhu cyklů regenerace. Pokud je biosorbent 

k dispozici v práškové formě (např. u průmyslových odpadů) je třeba vynaložit úsilí 

na zlepšení mechanické pevnosti, např. granulací 
57

. Ve studiích využívajících jako biosorbent 

bakteriální biomasu není popsán žádný způsob zrnitostní úpravy. Velikost této biomasy je 

velmi malá a zrnitostní úprava v těchto případech není nutná. 

Rychlost promíchávání je důležitým parametrem adsorpce, který má vážný účinek na 

rozdělení rozpuštěné látky v objemu a vytvoření vnější hranice filmu. Pomocí míchání lze 

minimalizovat odpor přenosu kontaminantu na povrch adsorbentu. Vhodně zvolená rychlost 

míchání tedy umožňuje dobrý kontakt mezi kovovými ionty a vazebnými místy biomasy 
173

. 

Sahin et al 
174

 ve své studii prokázali, že nižší rychlost míchání snížuje příjem kovových iontů 

kvůli malé tloušťce povrchového filmu kolem částic. Při vyšší rychlosti promíchávání se však 

difúzní rychlost zvýšila a odpor filmu byl vyloučen. Při rychlosti 200 ot min
-1

 došlo 

k mírnému snížení účinnosti navázání kovových iontů v důsledku rychlého dosažení 

rovnováhy v systému, kdy došlo k rychlému pokrytí aktivních míst povrchu adsorbentu. 

Důležitým faktorem je také přítomnost dalších kovových iontů. Biosorpce se užívá 

hlavně k úpravě odpadní vody, která obsahuje kromě kontaminujícího kovu celou řadu jiných 

iontů, které mohou ovlivňovat celý proces biosorpce. Tyto ionty mohou soupeřit s ionty 

těžkých kovů o vazebná místa, čímž pak dochází ke snížení počtu volných vazebných míst 

pro těžké kovy a tedy snížení účinnosti vlastní biosorpce 
7,154

. Výše inhibice závisí na vazebné 

síle příslušných iontů na biomasu. Například u zelených řas jsou schopny Mg a Na účinně 

konkurovat o vazebná místa s Zn (90% snížení účinnosti biosorpce Zn v přítomnosti Mg 
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a Na), avšak již méně jsou schopny konkurovat Pb nebo Cu (< 50% snížení účinnosti 

biosorpce Pb nebo Cu). Inhibice alkalickými kovy je celkově méně výrazná než inhibice 

jinými těžkými kovy. To, jaké kovy se váží silněji než jiné, závisí na jejich vlastnostech. 

Z různých literárních pramenů lze obecně dojít k názoru, že ionty alkalických kovů a kovů 

alkalických zemin se vážou slaběji než ionty těžkých kovů a radioaktivní prvky. Avšak Zn, 

patřící mezi těžké kovy, se váže spíše slabě a jeho vazba je tedy silně ovlivněna i jinými 

ionty. 
11 

Vliv přítomnosti jiných kovů na biosorpci Cr(VI) byl zkoumán ve studii Kirana 

a Kaushika
58

 pomocí biomasy sinice Lyngbya putealis. Na základě experimentálních výsledků 

a modelových parametrů za použití Langmuirovy izotermy bylo zjištěno, že biosorbent, který 

má poměrně vysokou kapacitu biosorpce v jedno-kovovém systému, může být využit pro 

odstranění chromu z vodného roztoku v přítomnosti jiných kovů, jako je kadmium, olovo 

a nikl, avšak se sníženou účinností. Autoři studovali tyto terciární a kvartérní kovové systémy: 

Cd + Cr + Ni; Pb + Cr + Ni; Cr + Cd + Pb a Cd + Pb + Cr + Ni. Účinnost odstranění 

dosahovala v jedno-kovovém systému 80 - 95 %, přičemž vyšší účinnost byla zaznamenána 

při nižší počáteční koncentraci kovu v roztoku. Účinnost odstranění v terciárním kovovém 

systému dosahovala 23 - 78 % a v kvartérním kovovém systému již jen 19 - 56 %, a to 

v tomto pořadí: 

Cr(VI)>(Cr+Cd+Ni)>(Cr+Pb+Ni)>(Cr+Pb+Cd)>(Cr+Pb+Cd+Ni) 

Tyto výsledky naznačují na zvýšení konkurence mezi jednotlivými kovovými ionty 

pro získání dostupných vazebných míst na povrchu biosorbentu a na inhibici primárního kovu 

jiným kovem účastnícím se biosorpce. Podobná pozorování byla publikována i v jiných 

studiích vícesložkových soustav 
59-61

. Pradhan et al.
62

 studovali jednoduché Fe(II), Cr(VI), 

Ni(II)), binární (Fe+Cr; Fe+Ni; Cr+Ni) a terciární (Fe+Cr+Ni) kovové systémy pomocí 

biomasy sinic rodu Microcystic. Preference kovu sorbentem byla v pořadí Fe>Ni>Cr. 

Allen a Brown 
63

 si vysvětlují různé preference kovů sorbenty na základě 

elektronegativity kovových iontů. Fe(II) má vyšší elektronegativitu než nikl a chrom. Vyšší 

afinitu k Fe(II) biomasou Microcysis lze vysvětlit i na základě Pearsonova konceptu HSAB, 

tedy teorie měkkých a tvrdých kyselin a bází založené na ionizačních energiích 

a elektronových afinitách (polarizovatelnosti). V každé reakci vystupuje jeden činitel jako 

komplex a druhý jako komplexotvorné činidlo. Dle této teorie lze kategorizovat kationty kovů 

vystupující v reakci jako kyseliny (tzv. tvrdé nebo měkké) a ligandy jako zásady (tzv. tvrdé 

nebo měkké). Tvrdé kyseliny mají tendenci vytvářet stabilnější komplexy s měkkými zásadami, 

zatímco tvrdé zásady tvoří pevnější vazby s měkkými kyselinami (viz kapitola 2.1.)
1
. K vyšší 

biosorpci Ni(II) než Cr(VI) v jedno - kovovém systému u biomasy Microcystis může docházet 

také v důsledku rozvoje volných záporných nábojů na povrchu. Na rozdíl od jedno-kovovém 

systému, v kombinaci všech kovových iontů nebyla účinnost biosorpce Ni(II) významně 

odlišná od účinnosti biosorpce Cr(VI). Zdá se tedy, že biosorpce Ni(II) a Cr(VI) je 

antagonisticky ovlivněna přítomností Fe(II). Důvodem může být vysoká konkurence 

o vazebná místa nebo stínící účinek druhého kovu. V kontrastu s tím, biosorpce Fe(II) není 

přítomností Ni(II) a Cr(VI) nijak ovlivněna, což dokazuje vysokou afinitu Fe(II) k biomase 
61

. 
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U acidofilních organismů rodu Acidithiobacillus byla provedena studie biosorpce 

v binárním systému Cu+Zn 
43

. Koexistence těchto dvou kovů v roztoku snižovala celkové 

množství kovů adsorbované biomasou. Ze studie také vyplynula preference biosorpce Zn(II) 

před Cu(II). Jiné kombinace kovů nebyly u rodu Acidithiobacillus studovány. Jak bylo 

zmíněno výše, v žádné studii procesu biosorpce nebyla zkoumána biomasa rodu Acetobacter a 

tedy nejsou známé preference této biomasy vůči jednotlivým těžkým kovům. Avšak na 

základě všech těchto poznatků lze předpokládat, že biosorpce iontů Cr(VI) bude ve 

vícesložkovém systému silně ovlivněna přítomností dalších kovů. 

V řadě studií 
37,38

 byla prokázána závislost procesu biosorpce na počáteční 

koncentraci kovu v roztoku. Při jeho vysoké počáteční koncentraci je biosorpce intenzivnější 

a probíhá až do obsazení všech vazebných míst. V dalších studiích s jinými typy biomasy byl 

však prokázán úbytek příjmu kovových iontů biomasou se zvyšující se počáteční koncentrací 

kovu. Například ve studii Singha et al. 
177

 byly zkoumány počáteční koncentrace Cr(VI) od 

1 mg l
-1

 do 10 mg l
-1

. Do koncentrace 4 mg l
-1

 docházelo k nárůstu účinnosti, avšak po 

překročení této hodnoty došlo k rapidnímu snížení. Důvodem bylo nasycení všech vazebných 

míst biomasy při vyšších koncentracích kovových iontů 
177-179

. 

Dalším důležitým parametrem biosorpce je iontová síla, která ovlivňuje adsorpci 

rozpuštěné látky na povrchu biomasy. Účinek iontové síly může přispět ke zvýšení 

konkurence mezi přítomnými ionty kovů, ke změně činnosti nebo vlastností elektrické 

dvojvrstvy kovu. Například chloridy, ale i jiné anorganické sloučeniny, mohou tvořit 

komplexy s některými kovovými ionty, čímž může dojít k negativnímu ovlivnění adsorpčního 

procesu 
57

. 

2.3.1 Faktoriální návrh a optimalizace parametrů 

Termín optimalizace se běžně užívá v analytické chemii ve významu zjištění 

podmínek měření, ve kterých bude použitá metoda podávat co nejlepší možné výsledky. 

Tradičně byla optimalizace pojímána jako tzv. one-factor-at-a-time (OFAT), což znamená, že 

během optimalizace je měněn pouze jeden z parametrů /faktorů (např. teplota, objem, tlak, 

pH) a ostatní zůstávají konstantní. Také účinnost odstranění těžkých kovů z odpadních vod 

pomocí procesu biosorpce byla dříve hodnocena jako funkce jednoho faktoru v čase. 
55 

Tento způsob má spoustu nevýhod, jelikož do měření nejsou zahrnuty interakce mezi 

jednotlivými parametry. Podstatnější nevýhodou je velké množství zbytečných a nevhodných 

experimentů nutných ke zjištění optimálních podmínek. S počtem pokusů narůstá spotřeba 

materiálu a čas. Proto se v posledních letech začaly používat statistické metody (např. 

response surface methodology RSM, design of experiment DOE), které usnadňují a urychlují 

nalezení optimálních podmínek měření. 
182

 

K rozšířenému používání těchto modelovacích nástrojů vede stále rostoucí poptávka 

po optimalizaci jak výzkumu, tak procesů spolu s lepším přístupem k sofistikovaným 

statistickým softwarům. Experimentální design výrazně snižuje počet pokusů potřebných 
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k modelování procesu biosorpce, což vědcům dává příležitost prozkoumat účinky zdánlivě 

i méně významných faktorů na proces a lépe tak identifikovat významné faktory. 
182

 

Tyto statistické metody se tedy již objevují v biosorpčních studiích jako nástroj pro 

vyhodnocení vlivu jednotlivých proměnných (tj. faktorů) na biosorpční proces, např. 

Al-Qahtani 
55

; Gonzáles Bermúdez, et al. 
64

; Lima, et al. 
65

; Brasil, et al 
66

; Carmona, et al. 
67

, 

Cerino-Córdova, et al 
183

, Martín-Lara, et al 
184

. V těchto studiích je využíván dvouúrovňový 

třífaktorový (2
3
) a čtyřfaktorový (2

4
) návrh, resp. tříúrovňový třífaktorový (3

3
) 

a dvoufaktorový (3
2
) návrh. 

Nejdůležitějším předpokladem pro optimalizaci je výběr jednotlivých parametrů (např. 

teplota, hodnota pH) a zkoumané odpovědi (např. plocha, šířka píku). Každý z parametrů 

může ovlivnit odpověď studovaného systému a je prakticky nemožné určit a zkontrolovat 

příspěvky každého z nich. Je tedy nutné zjistit, které faktory jsou pro daný systém statisticky 

významné. K tomuto účelu se používají úplný nebo částečný faktoriální návrh. Oproti OFAT 

jsou účinnější a k řešení potřebují omezený počet pokusů. Podmínkou pro použití těchto 

designů je, že ke každému zkoumanému parametru jsou přiřazeny pouze dvě hodnoty - nižší 

a vyšší. 
180,181

 

Faktoriální návrh je tedy statistická metoda využívající proměnných k odhadu 

hlavních účinků, k odhadu interakcí účinků různých proměnných a k rozvoji empirického 

modelu pro daný proces. Hlavním důvodem využívání této statistické metody je schopnost 

zisku velkého množství informací z minimálního počtu dat. Experiment při faktoriálním 

uspořádání tedy může zkoumat vliv několika faktorů o různé intervenci zároveň, včetně jejich 

synergických efektů. 
64

 

První krok faktoriálního návrhu zahrnuje stanovení experimentálních výsledků, které 

mají být testovány. Experimentální výsledek je proměnná, která představuje měřítko 

výkonnosti procesu. Díky použití faktoriálu lze kvantifikovat proměnné, které ovlivňují 

odstranění těžkých kovů, v tomto případě Cr(VI) 
64

. Metodika faktoriálního návrhu spočívá 

ve změně všech proměnných v každém jednotlivém experimentu. Návrh určuje, které faktory 

mají významné účinky na reakci a jak se účinek jednoho faktoru mění s úrovní jiných činitelů. 

Stanovit faktor působení lze pouze pomocí statistických návrhů experimentu. Pokud se 

optimalizace systému provádí tím, že se mění pouze jeden faktor v čase a ostatní faktory jsou 

konstantní, nemůže být stanovení faktoru působení dosaženo 
55,67

. 

Cílem faktoriálních návrhů je tedy navrhnout takové uspořádání pokusů či měření, 

které by co nejlépe postihlo vlivy jednotlivých faktorů a jejich interakcí na sledovanou 

veličinu. Existuje několik různých způsobů, jak rozhodnout, které efekty jsou statisticky 

významné: 

 P-hodnota pro každý efekt. 

 Paretův diagram efektů.  

 Normální pravděpodobnostní graf efektů.  

 Grafy hlavních efektů.  
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 Grafy interakcí. 

K určení vhodnosti modelu a ověření předpokladů se využívá graf reziduí.  

Analýza faktoriálního návrhu zahrnuje tyto jednotlivé kroky: 

 Odhadnout efekty faktorů. 

 Formulovat předběžný model.  

 Testovat významnost efektů faktorů.  

 Analyzovat rezidua.  

 Upřesnit model, pokud je to třeba.  

 Interpretovat výsledky.  

Faktoriální uspořádání se používá k definování nejvíce důležité procesní proměnné 

ovlivňující účinnost biosorpce a tedy úbytek kovu v roztoku 
66

. Slouží také ke snížení 

celkového počtu pokusů tak, aby bylo dosaženo nejlepší celkové optimalizace systému. 
55,67 

2.4 Rovnováha biosorpčního procesu 

K posuzování účinnosti a kvantifikaci procesu biosorpce je používáno zjištění jeho 

rovnovážného stavu. Biosorpce probíhá v systému pevné fáze (biosorbent) a kapalné fáze 

(voda) obsahující rozpuštěnou látku, která se má sorbovat (sorbát - kovové ionty). Systém 

dosáhne rovnováhy v momentě, kdy množství navázaného kovu už dále neroste s časem 

a adsorbovaná látka se rovnoměrně rozdělí mezi kapalnou a pevnou fázi. Kvalita sorbentu 

je posuzována na základě množství sorbátu, které je sorbentem zachyceno, a které zůstane 

navázáno. 

K tomuto účelu je zavedena veličina adsorpční kapacita biosorbentu (q) vyjádřená 

jako množství sorbátu vázaného jednotkou pevné fáze za konstantní teploty. Výpočet 

adsorpční kapacity je založen na materiálové bilanci adsorpčního systému (7): 
14

 

𝑞 =
𝑉(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝑆
 (7) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

V objem roztoku obsahujícího kov (l);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

S množství přidaného biosorbentu (hmotnost sušiny biosorbentu), (g). 

Kvantitativní porovnání dvou různých sorpčních systémů je možné pouze při shodné 

rovnovážné (zbytkové) koncentraci kovu v roztoku a stejných podmínek prostředí (hodnota 

pH, teplota, přítomnost konkurenčních kovových iontů atd.). Jakákoliv jiná porovnání nejsou 

přesná a mohou poskytnout pouze kvalitativní srovnání.  
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2.4.1 Adsorpční rovnovážné modely 

K matematickému popisu rovnováhy jsou využívány modely adsorpčních izoterem. 

Tyto křivky umožňují kvantitativní ohodnocení sorpčních vlastností biosorbentů pro jeden 

kov v adsorpčním systému. Pro adsorpci z kapaliny na pevný sorbent bylo sestaveno mnoho 

rovnic adsorpčních izoterem, ovšem všeobecně jsou upřednostňovány modely jasné 

a jednoduché, obsahující dva až tři parametry. 

Nejčastěji jsou používány dva matematické modely, a sice Langmuirův 

a Freundlichův. Oba modely však platí pouze pro jednoduchý systém s jedním typem 

adsorbentu a adsorpci v jedné vrstvě. 

Langmuirův model (viz Obrázek 5) je nejjednodušším modelem pro popis adsorpce, se 

kterým se lze setkat. Je založen na předpokladu, že stechiometrický poměr vazebných míst 

a vázaných individuí je 1:1 a vazebná místa mají stejnou afinitu k iontům. Při nasycení povrchu 

adsorbentu nedochází k žádné migraci adsorbovaných molekul a energie adsorpce je konstantní. 

Je-li molekula adsorbována bez fragmentace, nazývá se tato adsorpce asociativní. Při 

disociativní adsorpci naopak dochází k fragmentaci molekuly během procesu adsorpce. 

 

Obrázek 5: Langmuirův model adsorpce a) asociativní adsorpce (1. řádu); b) disociativní adsorpce (2. řádu) 
68

 

Langmuirova adsorpční izoterma byla vyvinutá pro popis adsorpce na aktívním uhlí 

v soustavě plyn - pevná fáze. Tradičně se používá pro kvantifikaci a rozlišení výkonu jednotlivých 

sorbentů. Rovnici popsal Langmuir následovně (8): 
14
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𝑞 = qmax  
b 𝐶𝑓

1+b 𝐶𝑓
  (8) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

qmax maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg g
-1

); 

b Langmuirova konstanta, parametr charakterizující energii adsorpce pro daný 

adsorbent, adsorbát a teplotu (l mg
-1

); 

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Zjištěné hodnoty Langmuirových konstant platí díky zjednodušenosti modelu pro velký 

rozsah koncentrací. V reálných systémech má povrch adsorbentu heterogenní povahu (např. 

aktivní uhlí), nevytváří pouze jednu vrstvu a adsorbované molekuly tedy mohou do určité míry 

ovlivňovat okolní molekuly. Při uvážení všech těchto předpokladů lze Langmuirovu izotermu 

považovat za přesnější v popisu adsorpce než Freundlichovu izotermu. 14,187,190,191 

Langmuirova konstanta b je parametr charakterizující energii adsorpce pomocí 

Arrheniovy rovnice (9): 14 

𝑏 =
1

𝐾
  (9) 

kde je:  

b Langmuirova konstanta, parametr charakterizující energii adsorpce pro daný 

adsorbent, adsorbát a teplotu (l mg
-1

); 

K  rovnovážná konstanta distribuce adsorbátu mezi povrchem a kapalnou fází (mg g
-1

). 

Konstanta byla odvozena ze vztahu pro rychlost adsorpce a desorpce. Dle Langmuirova 

předpokladu vzniku jedné vrstvy je rychlost záchytu molekul na povrchu úměrná podílu volného 

povrchu a počtu střetů molekul kapalné fáze na jednotku povrchu. Ten je dle teorie kinetiky 

ideálního plynu úměrný jeho tlaku. Čím vyšší je hodnota konstanty b a nižší hodnota konstanty K, 

tím vyšší je afinita adsorbentu k adsorbátu. Langmuirova konstanta b roste s klesající teplotou 

systému a zároveň rostoucí koncentrací. 187, 190 

Parametr maximální adsorpce qmax lze interpretovat také jako celkový počet vazebných 

míst, které jsou k dispozici pro adsorpci a adsorpční kapacitu q jako počet vazebných míst, které 

se na adsorbentu skutečně nachází.  

Ke zpracování experimentální dat je vhodný linearizovaný tvar. V případě Langmuirova 

modelu existuje možnost provedení pěti způsobů linearizace (10 - 14): 
69,168 

Langmuirova rovnice I. typu: 

𝐶𝑓

𝑞
=  

1

 qmax 𝐶𝑓

+  
1

qmax b
  (10)  

Langmuirova rovnice II. typu: 

1

𝑞
=  

1

 𝑞max b 𝐶𝑓

+  
1

𝑞𝑚𝑎𝑥
  (11)  
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Langmuirova rovnice III. typu: 

𝑞 =  − 
𝑞

 b 𝐶𝑓
+  qmax (12)  

Langmuirova rovnice IV. typu: 

𝑞

𝐶𝑓
=  −b𝑞 +  bqmax (13)  

Langmuirova rovnice V. typu: 

1

𝐶𝑓
= bqmax  

1

 𝑞
− b (14)  

Z těchto pěti různých typů linearizace Langmuirovy izotermy bývá nejčastěji 

využívána rovnice I. typu a rovnice II. typu. Důvodem je minimalizace odchylek proložené 

rovnice, což vede k nejlepšímu rozložení chyb. 
148, 149,168 

Z teoretických předpokladů Langmuirova modelu vyplývá vhodnost použití především 

pro chemisorpci, při které se na povrchu adsorbentu vytváří pouze jedna vrstva molekul. 

Odchylky Langmuirovy izotermy od reálného průběhu izotermy mohou být způsobeny 

vzájemným ovlivněním adsorbovaných molekul a nerovností povrchu adsorbentu. Pro popis 

fyzikální adsorpce je tento model vhodný pouze za předpokladu, že nedochází k vícevrstvé 

adsorpci 
14,26,72

. K adsorpci také může dojít pouze na pevný počet vazebných míst, která jsou 

identická a rovnocenná, bez bočních interakcí a stérických zábran mezi adsorbovanými 

molekulami. Langmuirova izoterma tedy popisuje homogenní adsorpci, každá molekula má 

konstatní entalpii a sorpční aktivační energii tj. stejnou afinitu k sorbátu. 
188-189

 

Adsorpční schopnost adsorbentů, v daném případě bakteriální biomasy, kdy adsorpční 

mechanismus je možné popsat Langmuirovou izotermou, lze vyjádřit pomocí separačního 

faktoru RL. Podle toho, jakých hodnot faktor nabývá, lze uvažovat o tvaru a míře adsorpce na 

povrchu adsorbentu. Separační faktor lze vyjádřit vztahem (15): 
70

 

𝑅𝐿 =  
1

1+ b𝐶𝑖
 (15) 

kde je: 

RL  separační faktor (-); 

Ci počáteční koncentrace (mg·l
-1

); 

b Langmuirova adsorpční konstanta (l·mg
-1

). 

Hodnota RL indikuje mechanismus adsorpce ve vztahu k Langmuirovým představám 

jednovrstvé adsorpce. Hodnota RL = 0 znamená, že daný typ izotermy je ireverzibilní. Ostatní 

mezní hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 5. 
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Tabulka 5: Vliv separačního faktoru RL na tvar a použití Langmuirovy izotermy. 
70

 

Hodnota RL 
Použití Langmuirovy 

izotermy 

RL > 1 nepříznivé 

RL = 1 lineární vztah 

0 < RL > 1 příznivé 

RL = 0 ireverzibilní vztah 

Freundlichův model vychází z předpokladu, že místa s vyšší afinitou jsou 

obsazována ionty jako první. Aplikuje se především na vícevrstvou adsorpci 

s nerovnoměrným rozložením adsorpčního tepla a afinity k nerovnoměrnému heterogennímu 

povrchu. Není tedy omezen předpokladem jednovrstvé adsorpce jako model Langmuirův.
 171

 

Rovnice izotermy má následující tvar (16): 
14,168

 

𝑞 =  k𝐶 1/n  (16) 

kde je:  

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

k empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě (l g
-1

); 

n empiricky stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby, tzv. Freundlichova 

konstanta (-); 

C koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Ke zpracování experimentální dat se užívá linearizovaný tvar (17): 
69

 

ln 𝑞 = ln k +  
1

n
 ln 𝐶  (17) 

Empiricky stanovená konstanta k je funkcí adsorpční kapacity daného adsorbentu. 

Hodnota 1/n je míra síly adsorpce. Parametry k a n Freundlichova modelu vypovídají o povaze 

adsorpce. Vysoká hodnota konstanty k vypovídá o vysoké adsorpční schopnosti. Hodnota 

konstanty k klesá s rostoucí teplotou. Konstanta n je vždy n > 1 a s rostoucí teplotou se n blíží 

n = 1. Výška přímky je ukazatelem adsorpční kapacity, sklon křivky je ukazatelem intenzity 

adsorpce. Mírný sklon křivky znamená, že intenzita adsorpce je příznivá v celém rozsahu 

koncentrací. Naopak prudký sklon křivky ukazuje na příznivou intenzitu adsorpce pouze při 

vysokých koncentracích. 26 

Vyšší hodnoty k a n a nižší hodnoty b ukazují na vyšší afinitu biomasy ke kovům. 

Tento model však neuvádí konečnou sorpční kapacitu sorbentu, a může být použit jen 

při nízkých a středních koncentracích 
1
. V případě vícevrstvé adsorpce však nemusí být 

maximální adsorpční kapacita nutně stanovena a Freundlichův model se tedy hodí v případě, 

že se na procesu podílí fyzikální adsorpce 170. Oproti Langmuirově izotermě považuje tento 

model vazebná místa sorbentu za energeticky heterogenní a bere v úvahu vzájemné interakce 

mezi částicemi sorbátu 171,187. 
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Nagy et al.
172

 však uvádí jako vhodnější užití nelineárního tvaru rovnic obou výše 

uvedených modelů pro stanovení nejlepších parametrů dané metody. Lineární regrese 

přibližuje rozptyl bodů kolem přímky Gaussově rozdělení a zavádí standartní odchylku pro 

každou hodnotu cf. Toto chování pak dle této studie neodpovídá reálným adsorpčním modelům.
 

Dubinin-Radushkevichův model je založen na teorii adsorpce pro adsorbenty 

s energeticky nestejnorodým povrchem, kde dominantními adsorpčními interakcemi jsou 

disperzní síly. Je určen následujícím vztahem (18): 
71,72

 

𝑞 = Q exp (− BD [R𝑇 𝑙𝑛 (1 +
1

𝐶𝑓
)]

2

) (18) 

kde je:  

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

Q teoretická izotermní kapacita saturace (mg g
-1

); 

BD Dubinin-Raduschkevichova konstanta (mol
2
 kJ

-2
); 

R univerzální plynová konstanta (8,314 J K
-1

 mol
-1

); 

T absolutní teplota (K); 

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Derivace Temkinovy izotermy předpokládá, že pokles adsorpce je lineární, nikoli 

logaritmický, jak vyplývá z Freundlichovy rovnice izotermy. Temkinova izoterma se obecně 

užívá v následující formě (19): 
71,168

 

𝑞 =  
R𝑇

bT
ln(AT𝐶𝑓) (19) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

R univerzální plynová konstanta (8,314 J mol
-1 

K
-1

); 

T absolutní teplota (K); 

bT Temkinova konstanta (-); 

AT Temkinova konstanta (l g
-1

); 

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Ke zpracování experimentální dat je vhodný linearizovaný tvar (20 - 22): 
73

 

𝑞 =  
R𝑇

bT
ln AT +

R𝑇

bT
ln 𝐶𝑓  (20) 

𝐵 =
R𝑇

bT
 (21) 

𝑞 =  𝐵 ln AT + 𝐵 ln 𝐶𝑓 (22) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

R univerzální plynová konstanta (8,314 J mol
-1 

K
-1

); 

T absolutní teplota (K); 

bT Temkinova konstanta (-); 
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AT Temkinova konstanta (l g
-1

); 

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

B teplotní konstanta adsorpce (J mol
-1

). 

Redlich-Petersonova izoterma je kombinací Langmuirovy a Freundlichovy izotermy. 

Při nízkých koncentracích je v souladu s Langmuirovým modelem, zatímco při vyšších 

koncentracích se blíží modelu Freundlichovu. Izoterma je popsána rovnicí (23): 
71,72,169

 

𝑞 =  
KR𝐶𝑓

1+ aR𝐶𝑓
g (23) 

kde je:  

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

KR empiricky stanovená Redlich-Petersonova konstanta (l g
-1

); 

aR Redlich-Petersonova konstanta (l mol
-1

); 

g Redlich-Petersonův izotermní exponent ležící mezi 0 a 1 (-); 

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Tóthova izoterma podobně jako Redlich-Petersonova izoterma kombinuje 

charakteristiky Langmuirovy a Freundlichovy izotermy za účelem poskytnout aproximaci 

v praktických případech (24): 
71,72,169

 

𝑞 =  
qT𝐶𝑓

(
1

kT
+ 𝐶𝑓

t)

1
t⁄
 (24) 

kde je:  

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

qT maximální adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

kT Tóthova konstanta (l g
-1

); 

t Tóthův izotermní exponent ležící mezi 0 a 1 (-); 

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Sipsova izoterma také spojuje Langmuirovu a Freundlichovu izotermu. Byla však 

navržena k predikci heterogenního adsorpčního systému a obejití omezení rostoucí 

koncentrace adsorbátu spojené s modelem Freundlichovy izotermy. Při nízkých koncentracích 

adsorbátu odpovídá Freundlichově izotermě, zatímco při vysokých koncentracích adsorbátu 

se předpovídá jednovrstvá adsorpce charakterizována Langmuirovou izotermou. Sipsova 

izoterma je vyjádřena rovnicí (25). 
71,169

 

𝑞 =  
qskS𝐶𝑓

𝑆

1+ ks 𝐶𝑓
s (25) 

kde je:  

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

qs maximální adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

ks Sipsova rovnovážná konstanta (l mg
-1

); 

s Sipsův izotermní exponent ležící mezi 0 a 1 (-); 
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Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Koble-Corriganova izoterma je další empirický model adsorpční rovnováhy 

založený na třech parametrech. Tento model je kombinací Langmuirovy a Freundlichovy 

izotermy a obvykle se užívá u adsorbentů s heterogenním povrchem. Je užívaná ve 

tvaru (26): 
33,74

 

𝑞 =  
KK𝐶𝑓

α

1+AK𝐶𝑓
α (26) 

kde je:  

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

KK Koble-Corriganova konstanta (l g
-1

); 

AK Koble-Corriganova konstanta (mg l
-1

); 

α Koble-Corriganovův exponent (-); 

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Ke znázornění skutečné vícevrstvé adsorpce (tzn., že kov se na povrch adsorbentu 

adsorbuje v několika vrstvách; viz Obrázek 6) se využívá Brunauer-Emmett-Tellerova 

izoterma (BET). Ve skutečnosti se jedná o rozšířenou a tedy obecněji aplikovatelnou 

Langmuirovu izotermu, protože BET model předpokládá, že na povrchu se tvoří vrstvy 

adsorbovaných částic a pro jednotlivé vrstvy platí Langmuirův vztah. Dále předpokládá, že 

daná vrstva nemusí být kompletně dotvořena dříve, než se začnou vytvářet vrstvy následné. 
14

 

 

Obrázek 6: Znázornění adsorpce a) v jedné vrstvě b) ve více vrstvách 
75

 

BET izoterma je zjednodušeně vyjádřena rovnicí (27): 

𝑞 =
B𝑞𝑠𝐶𝑓

(Cs−𝐶𝑓)[1+(B−1)(𝐶𝑓 Cs⁄ ])
  (27) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

Cs saturační koncentrace rozpuštěné látky (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

B konstanta vztahující se k energii interakce s povrchem (l mg
-1

); 

qs teoretická izotermní saturační kapacita (mg g
-1

). 
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Tyto modely jsou sice nejčastěji používané, avšak ne vždy vhodné k modelaci 

procesu biosorpce. V některých případech se zdá vhodnější využít model založený na 

iontově-výměnném principu, jelikož iontová výměna je považována za hlavní mechanismus 

biosorpce řas a hub. 

Iontově-výměnný model představuje komplexnější znázornění procesu, avšak ani 

tento model neobjasňuje přesně interakce mezi kovem a biosorbentem. Je vyjádřen vztahy 

(28 a 29): 
14

 

𝑞𝐴 =
𝑍

1+
𝐶𝑓𝐵

KAB𝐶𝑓𝐴

 (28) 

𝑞𝐵 =
𝑍

1+
𝐶𝑓𝐴

KAB𝐶𝑓𝐵

  (29) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

A, B kov a druhý ion v systému; 

Cf  konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

KAB rovnovážná konstanta iontově výměnné reakce;  

Z celkový počet vazebných míst na biosorbentu. 

V současné době se v mnoha výzkumných pracích diskutuje o tzv. „multi-kovovém 

systému“, tj. procesu biosorpce s více jak dvěma kovy v roztoku 
76

. Bylo navrženo mnoho 

adsorpčních modelů (Tabulka 6), ale zatím žádný univerzální model nebyl zpracován. 
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Tabulka 6: Sorpční modely navrhované pro systémy s více kovy v roztoku. 
77

 

MODEL NÁZEV POPIS 

Rovnice založené na Langmuirově modelu 

𝑞𝑖,𝑒𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑏𝑖𝐶𝑖,𝑒𝑞

1 + ∑ 𝑏𝑗𝐶𝑗,𝑒𝑞
𝑁
𝑗=1

 

Prediktivní 

konkurenční 

Langmuirův model 

Odvozen z jednotlivých Langmuirových 

izoterem; předpokládá stejnou selektivitu, a 

že všechny kationty soutěží o stejná 

vazebná místa bez interakce mezi ionty. 

Hodnota qmax se určí z tzv. jedno-kovového 

systému, stejná pro všechny kationty. 

𝑞𝑖,𝑒𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑏𝑖

𝐶𝑖,𝑒𝑞

𝑛𝑖

1 + ∑ 𝑏𝑗

𝐶𝑗,𝑒𝑞

𝑛𝑗

𝑁
𝑗=1

 
Empirický rozšířený 

Langmuirův model 

Tento model je flexibilní a reprezentuje 

komplexnost multikovového systém; qmax je 

různé pro jednotlivé ionty. 

𝑞𝑖,𝑒𝑞 =
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑖𝐵𝑖𝐶𝑖,𝑒𝑞

1 + ∑ 𝐵𝑗𝐶𝑗,𝑒𝑞
𝑁
𝑗=1

 Langmuirův model 
Všechny parametry jsou dané na základě 

dat kinetiky multikovového sytému. 

𝑞𝑖,𝑒𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝐶𝑖,𝑒𝑞

1 + ∑ 𝑛𝑗𝑏𝑗𝐶𝑗,𝑒𝑞
𝑁
𝑗=1

 

Langmuirův model s 

obecnou celkovou 

vazebnou kapacitou 

qmax je stejné pro všechny kationty; pH 

procesu je konstantní pro všechny 

kationty, se snížením pH se sníží vazebná 

kapacita všech kationtů; všechny kationty 

soutěží o stejná vazebná místa. 

𝑞𝑖,𝑒𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑏𝑖𝐶𝑖,𝑒𝑞

𝑛𝑖

1 + ∑ 𝑏𝑗
𝑁
𝑗=1 𝐶

𝑗,𝑒𝑞

𝑛𝑗
 

Rozšířený 

Langmuirův-

Freundlichův model 

V této rovnici byly využity umělé 

neuronové sítě. 

𝑞𝑖,𝑒𝑞 =
(𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑖 − 𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑗)𝑏𝑖𝐶𝑖,𝑒𝑞

1 + 𝑏𝑖𝐶𝑖,𝑒𝑞
+

𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑗𝑏𝑖𝐶𝑖,𝑒𝑞

1 + ∑ 𝑏𝑗𝐶𝑗,𝑒𝑞
𝑁
𝑗=1

 

(qmax,i – qmax,j) - podíl iontů 

adsorbujících bez konkurence; qmax,j - 

podíl iontů adsorbujících s konkurencí. 

Rovnice založené na Freundlichově modelu 

𝑞𝑖,𝑒𝑞 =
𝐾𝐹𝐶𝑖.𝑒𝑞

𝑛𝑖+𝑛1

𝐶𝑖,𝑒𝑞
𝑛1 + ∑ 𝑏𝑗𝐶

𝑗,𝑒𝑞

𝑛𝑗𝑁
𝑗=1

 
Prediktivní 

konkurenční 

Freundlichův model 

KF,i a ni jsou stanoveny z jednotlivých 

Freundlichových izoterem. 

𝑞𝑖,𝑒𝑞 =
𝐾𝐹,𝑖𝐶𝑖.𝑒𝑞

𝑛𝑖
0+𝑛𝑖1

𝐶𝑖,𝑒𝑞
𝑛𝑖1 + ∑ 𝐾𝐹,𝑖𝑗𝐶

𝑗,𝑒𝑞

𝑛𝑖𝑗𝑁
𝑗=1

 
Empirický rozšířený 

Freundlichův model 

KFij, nij jsou koeficienty korekce 

stanovené v multi-kovovém systému.  

Existence univerzálního modelu by odstranila omezení praktického využití procesu, 

protože multikovové modely popisují selektivitu biosorbentu k jednotlivým kovům a bylo by 

možné lépe předvídat průběh procesu. 
77

 

2.5 Desorpce a regenerace biosorbentu 

Uskutečnitelnost biosorpčního procesu závisí kromě kvality biosorbentu také na 

účinnosti desorpce a jeho regenerace. Vliv má také dostupnost a cena jak surového, tak 

konečného (upraveného) biosorpčního materiálu. Při desorpci tedy dochází k uvolnění 

nakumulovaného adsorbátu do roztoku pomocí vhodného desorpčního činidla. Určitá část 

kovu však zůstává stále navázaná na sorbent 
78,79

. Vysokou účinnost desorpce lze zajistit 
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použitím velkého objemu málo koncentrovaného desorpčního činidla, což je ale ekonomicky 

nevyhovující, nebo malého objemu koncentrovaného desorpčního činidla, což může zase vést 

až k destrukci sorbentu. Jde tedy o nalezení vhodného poměru koncentrace vs. objem. Ideální 

činidlo by nemělo poškodit biosorbent, ale mělo by z něho vymýt všechen kov při co 

nejmenším objemu. Mohou být použity kyseliny, hydroxidy nebo také některé soli. 
27

 

Desorpcí se získá kov v koncentrované formě a biosorbent se tak vrátí do stavu co 

nejbližšího původnímu, tj. tak, aby se nesnížily jeho adsorpční schopnosti, nezměnily 

fyzikální vlastnosti a aby se nepoškodil. 
27

 

Účinnost desorpčního činidla lze vyjádřit jako poměr pevné a kapalné fáze. Pevná fáze 

(S) vyjadřuje množství sorbentu, kapalná fáze (L) vyjadřuje množství použitého desorpčního 

činidla. Čím vyšší je poměr S/L, tím je použité činidlo účinnější. 

Výpočet desorpční kapacity je odvozen od výpočtu adsorpční kapacity založené na 

materiálové bilanci sorpčního systému (30): 
14

 

𝑞𝐷 =
𝑉𝐷(𝐶𝑓𝐷−𝐶𝑖𝐷)

𝑆𝐷
 (30) 

kde je: 

qD desorpční kapacita (mg g
-1

);  

VD objem roztoku desorpčního činidla (l);  

CiD výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

CfD konečná koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

SD hmotnost biosorbentu s obsahem těžkých kovů po biosorpci (g). 

K popisu desorpční rovnováhy lze opět využít různých typů sorpčních modelů. 

Nejčastěji se využívá Langmuirův model znázorněný na Obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Langmuirův model desorpce 
80 

Desorpce Cr(VI) byla provedena např. u bakteriální biomasy Bacillus subtilis 

(Sivapreksh, et al; 2009)
81

. Jako desorpční činidlo použili hydroxid sodný o koncentraci 

0,1 mol l
-1

. Cyklus adsorpce - desorpce byl u jednoho biosorbentu proveden 3krát pro ověření 

schopnosti regenerace adsorbentu. Podmínky desorpce byly následující: 180 min, 75 ot min
-1

. 

Následovalo promytí redestilovanou vodou. Takto bylo z adsorbentu desorbováno více než 
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85 % iontů Cr(VI). Následná biosorpce iontů Cr(VI) pomocí regenerovaného biosorbentu 

nevykazovala žádnou sníženou účinnost adsorpce a potvrdila tak schopnost regenerace 

bakteriální biomasy. 

Žádná dosud publikovaná studie se nezabývá desorpcí kovových iontů z biomasy rodu 

Acidithiobacillus, resp. Acetobacter. 
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3 Bakteriální biosorbenty 

Biomateriály, které jsou schopné odstraňovat kovy z vodných roztoků, se po úpravě 

(chemické, fyzikální) nazývají biosorbenty. Jsou připraveny z mikrobiální nebo rostlinné 

biomasy. Dle původu se dělí do následujících kategorií: bakterie, houby, řasy, průmyslové 

odpady, zemědělské odpady a další polysacharidové materiály. 
57

 

Vzhledem k tomu že proces biosorpce zahrnuje zejména vazbu na buněčném povrchu, 

může úprava buněčné stěny značně změnit vazbu kovových iontů. Pro modifikaci buněčných 

stěn mikrobiálních buněk byla použita řada metod, s cílem zvýšit vazebnou kapacitu biomasy 

a k objasnění mechanismu biosorpce. Tyto změny mohou být zavedeny buď během růstu 

mikroorganismu nebo při úpravě biomasy na biosorbent. Podmínky růstu mikroorganismu 

mají vliv na jeho fenotyp, což ovlivňuje jeho biosorpční potenciál. Různá fyzikální 

a chemická úprava biomasy může přizpůsobit vazebné vlastnosti biomasy konkrétním 

požadavkům. Fyzikální úprava zahrnuje zahřívání, vaření, zmrazování, rozmrazování, sušení 

a lyofilizaci. Sušení biosorbentu je v mnoha souvisejících biosorpčních studiích uváděno jako 

fáze předcházející biosorpčnímu/desorpčnímu cyklu. Chemická úprava biomasy zahrnuje 

promývání biomasy s detergenty a alkalickou či acidickou úpravu pomocí činidel. Díky těmto 

předúpravám lze změnit vlastnosti buněčného povrchu, odstranit určité funkční skupiny nebo 

naopak vytvořit funkční skupiny nové a zvýšit tak počet vhodných vazebných míst pro daný 

kov
82

. Alkalická úprava je vhodná pro zvýšení počtu funkčních skupin pro vazbu kationtů 

kovů. Dochází k odstranění karboxylových a fosfátových skupin glykoproteinů, fosfolipidů 

a polysacharidů z buněčné stěny. Tím se vytváří prostor pro precipitaci některých kovů. Dále 

také dochází k odstranění povrchových nečistot na buněčné stěně, prasknutí cytoplazmatické 

membrány a expozici dalších vazebných míst, což zapříčiní vyšší sorpci kovů. Acidická 

úprava naopak způsobuje pokles biosorpce kationtů kovů a je tedy vhodná pro anionty. 

Především pak pro oxyanionty As, Se, Cr, Mo 
83

. Ve všech studiích zabývajících se biosorpcí 

těžkých kovů biomasou rodu Acidithiobacillus byly pro adsorpci vybrány kationty kovů 

a chemická úprava byla prováděna zásadou, konkrétně 0,075 mol l
-1 

NaOH po dobu 

10 min 
40-49

. Žádná z těchto studií se ale nezabývá anionty těžkých kovů, a tedy jim 

přizpůsobenou chemickou modifikací biosorbentu. Žádná z dosud publikovaných studií se 

také nezabývá chemickou úpravou biomasy Acetobacter aceti pro účely biosorpce.
 
U aniontů, 

jako je Cr(VI), probíhá proces kyselou adsorpcí. Roztok musí mít dostatek protonů, aby 

mohla nastat iontová výměna. Ve studiích zaměřených na Cr(VI) s využitím jiné bakteriální 

biomasy se k chemické úpravě využívá především H2SO4 a HCl o různých koncentracích 

(0,1 mol l
-1

, 0,2 mol l
-1

, 0,5 mol l
-1

 aj.)
 84,85

. Tyto studie však využívají především neutrofilní 

bakteriální biomasu a je tedy otázkou, zda pro vazbu aniontů bude chemická modifikace 

biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti nutná.
 

Bakterie jsou nejhojnějšími mikroorganismy a představují významnou část živých 

organismů na Zemi. Jsou všudypřítomné v půdě, ve vodě i jako symbionty jiných organismů. 

Bakterie lze nalézt v široké škále tvarů, které zahrnují koky (např. rod Streptococcus), tyčinky 

(např. rod Bacillus), spirály (např. rod Vibrio) a vlákna (např. rod Actinomyces). Všechny 

bakterie mají poměrně jednoduchou buněčnou strukturu, v níž chybí buněčné jádro, ale 
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obsahující buněčnou stěnu. Bakteriální buněčná stěna poskytuje strukturální integritu buňky. 

Od všech ostatních organismů se liší přítomností peptidoglykanu, který se nachází 

bezprostředně mimo cytoplazmatickou membránu. Je zodpovědný za pevnost bakteriální 

buněčné stěny a určuje tvar buňky. 
20

 

Buněčné stěny všech bakterií nejsou totožné. Ve skutečnosti je složení buněčné stěny 

jedním z nejdůležitějších faktorů při analýze a diferenciaci bakteriálních druhů. V souladu 

s tím se rozlišují dva základní typy bakterií: grampozitivní a gramnegativní. Buněčná stěna 

grampozitivních bakterií se skládá ze silné vrstvy peptidoglykanu spojené aminokyselinami. 

V grampozitivní buněčné stěně jsou přítomny polyalkoholy, známé jako teichové kyseliny, 

z nichž některé jsou kovalentně spojeny s lipidy v cytoplazmatické membráně tvořící 

lipoteichové kyseliny. Ty jsou odpovědné za připojení peptidoglykanu na cytoplazmatickou 

membránu. Takto spojené molekuly peptidoglykanu tvoří síť, která obepíná buňku. Teichové 

kyseliny poskytují grampozitivním bakteriím celkový záporný náboj, v důsledku přítomnosti 

fosfodiesterových vazeb mezi teichovými kyselinami monomerů. Obecně platí, že 90 % 

grampozitivní buněčné stěny se skládá z peptidoglykanu. Buněčná stěna gramnegativních 

bakterií je mnohem komplexnější. Je mnohem tenčí a skládá se pouze z 20 % 

peptidoglykanu. Kromě vrstvy peptidoglykanu obsahuje další vnější membránu skládající se 

z fosfolipidů a lipopolysacharidů, jejíž povaha poskytuje buňce celkový negativní náboj. 

S výjimkou několika málo případů se teichová, lipoteichová ani teikuronová kyselina 

nenachází v buněčné stěně gramnegativních bakterií. Bylo prokázáno, že aniontové funkční 

skupiny přítomné v peptidoglykanu grampozitivních bakterií (kyselina teichová, kyselina 

teikuronová) a peptidoglykanu gramnegativních bakterií (fosfolipidy a lipopolysacharidy) 

jsou komponenty primárně odpovědné za aniontovou povahu a schopnost buněčné stěny vázat 

kovové ionty. Náboj buňky však závisí i na jiných funkčních skupinách a především pak 

hodnotě pH. Extracelulární polysacharidy jsou také schopny vazby kovů, jejich dostupnost je 

závislá na druhu bakterií a podmínkách růstu. Mohou být snadno odstraněny pouze 

mechanickým narušením nebo chemickou vypírkou. 
20

 

Již kolem roku 1980 bylo zjištěno, že některé mikroorganismy jsou schopny 

kumulovat kovy s vysokou sorpční kapacitou 
49

. Bakterie se využívají jako sorbenty pro svou 

malou velikost, všudypřítomnost, možnosti řízení podmínek jejich růstu, odolnost a vysokou 

ekologickou valenci. Pro sorpci kovů byla testována již spousta druhů bakterií. Některé 

bakterie jsou schopny biosorpce mnoha kovových prvků. Některé druhy mohou být specifické 

pro určitý prvek či skupinu prvků. Je pravděpodobné, že v budoucnosti budou 

mikroorganismy přizpůsobeny pro konkrétní prvek nebo skupinu prvků pomocí genetické 

modifikace. 
86

 

Mnoho studií se zabývá také bioakumulací kovů živými buňkami, při které dochází 

jak k aktivnímu procesu akumulace kovu uvnitř buňky, tak k pasivnímu procesu adsorpce na 

buněčný povrch. Velásquez a Dussan 
87

 ve své práci hodnotili rozdíl mezi biosorpcí neživou 

biomasou a bioakumulací živými buňkami bakterie Bacillus sphaericus. Inaktivované i živé 

buňky prokázaly vysokou schopnost biosorpce. Avšak inaktivní buňky vykazovaly také 

mnoho výhod. Mohou být snadno uloženy ve formě prášku. Nejsou senzitivní vůči těžkým 

kovům. U neživých buněk je také možná chemická modifikace, díky které dochází ke zvýšení 
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adsorpční kapacity biosorbentu. Inaktivovaná biomasa je také potenciální alternativou pro 

bioremediaci těžkých kovů. Tímto způsobem se snižuje riziko zanesení živých 

mikroorganismů do životního prostředí. Nejsou ovlivněny toxickými odpady. Srinath et. al 
88 

ve své práci přikládají vyšší adsorpční schopnost neživých buněk bakterií Bacillus 

circulans a Bacillus megaterium chemické úpravě biosorbentu pomocí H2SO4. Tuto 

předúpravu ale nelze pro nesnášenlivost nízkých hodnot pH použít u živých buněk. Navíc 

mezi metabolicky aktivními buňkami a vodním prostředím probíhají redoxní reakce, čímž 

dochází ke zvýšení hodnoty pH. 

V průmyslových aplikacích poskytuje používání mrtvé biomasy také mnoho výhod 

oproti buňkám živým, a to zejména: 

 regeneraci a znovupoužití biomasy, 

 jednodušší separaci pevné a kapalné fáze, 

 menší citlivost na podmínky procesu aj. 

U biosorpčních experimentů se obvykle provádí usmrcení buněk za použití vlhkého 

tepla, tj. inaktivace v autoklávu při teplotě 120 °C a tlaku 101,5 kPa. Tepelné zpracování 

bakteriální biomasy způsobuje denaturaci bílkovin, rozklad nukleových kyselin a porušení 

buněčných membrán. Poškozením buněčné stěny tak dojde k odhalení dalších funkčních 

skupin, čímž se dosáhne maximální vazebné kapacity biomasy 
88

. Bayramoğlou et al.
89

 

uvádějí 1,7krát vyšší adsorpční kapacitu Cr(VI) s tepelně upravenou (neživou) biomasou hub 

druhu Lentinus sajor-caju, než s živými buňkami. 

V souvislosti s odstraňováním těžkých kovů se nejčastěji lze setkat s bakteriálními 

rody Bacillus, Citrobacter, Arthrobacter a Streptomyces. Žádná dosud publikovaná studie se 

však nezabývá acidofilními bakteriemi rodu Acetobacter a pouze několik málo studií se v této 

souvislosti zabývá obligátně acidofilními bakteriemi rodů Acidithiobacillus. V těchto studiích 

byla živá biomasa rodu Acidithiobacillus použita pro odstranění iontů Cr(VI), Cd(II), Cu(II) 

a neživá biomasa pro ionty Pb(II), Cu(II), Zn(II), Ni(II), Cd(II), As(III) a Ag(I), a to jak 

v jedno-kovovém systému, tak v binárních systémech s dvěma kovy v roztoku, avšak pouze 

pro dvojici kovů Cu+Zn. Aplikací Langmuirovy izotermy na získané výsledky bylo zjištěno, 

že biosorpce probíhá jako jednovrstvá adsorpce na vazebná místa povrchu biosorbentu. 

Adsorpční kapacita této neživé biomasy byla ve všech studiích hodnocena jako střední až 

vysoká. Také vhodná fyzikální a chemická úprava biomasy vykazovala pozitivní vliv na její 

schopnost adsorpce kovu. Jelikož se jednalo o vazby kationtů kovů na povrch biomasy, 

probíhala chemická úprava pomocí zásady (NaOH). Jak již bylo výše zmíněno, koexistence 

dvou kovů (Cu+Zn) v roztoku snižovala celkové množství kovu adsorbované biomasou 

a poukázala na preferenci biosorpce Zn(II) před Cu(II) 
40-49

. Žádná ze studií se však nezabývá 

využitím neživé bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans k odstraňování Cr(IV) procesem 

biosorpce, ani multi-kovovým systémem s více než dvěma kovy v roztoku.  

Biomasa rodu Acetobacter je v souvislosti s biosorpcí těžkých kovů nevyužívanou 

biomasou a její schopnost adsorpce jednotlivých těžkých kovů z vodných roztoků, konkrétně 

Cr(VI), biomasou druhu Acetobacter aceti je tedy předmětem studia této disertační práce. 
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3.1 Charakteristika acidofilních gramnegativních bakterií 

Acidofilní bakterie mají nejen schopnost bioloužení, ale také biosorpce 

a bioprecipitace iontů těžkých kovů s významnými environmentálními aplikacemi 
90

, které 

dosud nebyly plně prozkoumány. Z tohoto důvodu byly jako biosorbenty iontů Cr(VI) 

z průmyslové odpadní vody vybrány gramnegativní acidofilní bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans a Acetobacter aceti. 

Pro interakci kovu s buněčným povrchem a tedy proces biosorpce je nejdůležitější 

stavba buněčné stěny bakterií. Složení a stavbu buněčné stěny ovlivňuje nejen typ bakteriální 

buňky (gramnegativní, grampozitivní bakterie), ale i růstové podmínky a růstová stádia 

buněk. Buněčná stěna je pevná 3D makromolekulární síť která obklopuje bakteriální buňku. 

Chrání cytoplazmu a plazmatickou membránu před okolním prostředím, udržuje tvar buňky 

a ochraňuje buňku proti osmotické lýzi. U bakterií představuje buněčná stěna celkem 40 % 

jejich celkové hmotnosti. Grampozitivní bakteriální buněčná stěna je dosti silná (15 - 80 nm) 

a obsahuje více vrstev peptidoglykanu, zatímco gramnegativní bakteriální buněčná stěna je 

poměrně tenká (10 nm) a peptidoglykan tvoří jednu vrstvu mezi cytoplazmatickou a vnější 

membránou (viz dále). Buněčný povrch může obsahovat různé povrchové struktury (fimbrie, 

fibrily, bičíky) nebo může buňka na základě exkrece extracelulárních polymerových látek 

tvořit slizové pouzdro nebo volnější slizovou vrstvu 
91-93

. Struktura bakteriální buňky 

a rozdíly mezi buňkou grampozitivních a gramnegativních bakterií jsou pro ilustraci 

znázorněny na Obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Rozdíly ve struktuře grampozitivní a gramnegativní bakteriální buňky 
94 
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Morfologická stavba buněčné stěny gramnegativního typu se od té grampozitivní 

značně odlišuje. Především je zde přítomna vnější membrána (fosfolipidová dvojvrstva), 

kterou grampozitivní bakterie nemají. Do této membrány jsou začleněny lipopolysacharidy 

a lipooligosacharidy, které plní úlohu endotoxinu (vnitřní jed; tento toxin se uvolní až po 

smrti bakterie a po rozpadu vnější membrány). Skládají se z lipidu A (ten je ukotvuje 

v membráně), vnitřního a vnějšího jádra (sacharidového charakteru) a Antigenu O, jenž tvoří 

složku, na kterou reaguje imunitní systém hostitele. Ve vnější membráně se nachází 

i transmembránové proteiny, tzv. poriny, které umožňují pasivní transport 

nízkomolekulárních látek do bakteriální buňky. Na vnitřní straně membrány jsou ukotveny 

lipoproteiny, z kterých je nejdůležitější tzv. Braunův lipoprotein (viz dále) 
93-98

. Jednou ze 

zvláštností vnější membrány je tedy její asymetrické rozdělení lipidů ve vnitřní a vnější 

vrstvě. Vnější vrstva obsahuje (téměř) všechny lipopolysacharidy, zatímco vnitřní vrstva je 

tvořena převážně fosfolipidy. Lipopolysacharidy obsahují větší náboj na jednotku plochy než 

jakýkoliv fosfolipid. Většina z tohoto náboje je aniontové povahy při neutrální hodnotě pH 

a to díky fosforylovým a karboxylovým skupinám, které mohou být snadno ionizovány. 

Vnější strana vnější membrány je vysoce nabitá a je vysoce interaktivní s kationty ve vnějším 

prostředí. 
99

 

Stavba buněčně stěny gramnegativních bakterií je pro ilustraci znázorněna na 

Obrázku 9. 
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Obrázek 9: Stavba buněčné stěny gramnegativních bakterií 
1 

Vysvětlivky: LPS – lipopolysacharidy; MDO – „membrane-derivated“ oligosacharidy (periplazmatické 

β-glukany); NAG – N-acetylglukosamin; Und – P –  „undecaprenyl“ fosfát; NAM – N-acetylmuramová 

kyselina; NAGA – N-acetylgalaktosamin; Kdo – 2-keto-3-deoxy-D-manno-oktulosonová kyselina; 

PPETn - pyrofosfoetanolamin; PETn – fosfoetanolamin; PG – fytoglykogen; 

Jak již bylo výše zmíněno, pod vnější membránou se nachází periplazmatický prostor, 

v němž se nalézá i tenká vrstva peptidoglykanu (mureinu). Strukturu peptidoglykanu tvoří dva 

aminosacharidy, a to N-acetylglukosamin (NAG) a kyselina N-acetylmuramová (NAM), které 

tvoří dlouhé lineární řetězce. N-acetylglukosamin a kyselina N-acetylmuramová se v těchto 

řetězcích střídavě opakují. N-acetylglukosamin je derivátem glukosy s hydroxylovou 

OH skupinou na uhlíku C2 nahrazenou acetylovanou aminoskupinou (CH3-CO-NH-). 

Kyselina N-acetylmuramová je derivátem N-acetylglukosaminu, který má hydroxylovou 

skupinu na uhlíku C3 nahrazenou zbytkem kyseliny mléčné (laktát), který se váže přes svoji 

hydroxylovou skupinu. Tento jev je mimořádně důležitý, protože na karboxylovou skupinu 

kyseliny N-acetylmuramové se váže peptidovou vazbou krátký peptid (4 až 5 AMK), pomocí 

kterého se jednotlivá lineární vlákna peptidoglykanu spájejí a vytvářejí tak dvourozměrnou síť 

(Obrázek 10). Počet a struktura těchto AMK se u G
+
 a G

-
 bakterii liší, přičemž změněná 

sekvence tohoto peptidu je příčinou rezistence vůči glykopeptidům. 
97,98,100
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Obrázek 10: Struktura peptidoglykanu gramnegativních bakterií, upraveno 
101

 

Peptidový řetězec gramnegativních bakterií vycházející z NAM je tvořen D-alaninem, 

D-glutamátem a kyselinou meso-diaminopimelovou. Na aminoskupinu kyseliny 

meso-diaminopimelové se váže C-konec lysinu Braunova lipoproteinu. Tento lipoprotein tedy 

spojuje peptidoglykanovou vrstvu s vnější cytoplasmatickou membránou, čímž pomáhá 

udržovat celistvost buněčné stěny. Pod periplazmatickým prostorem se nachází 

cytoplazmatická membrána bakterie. 
97,100

 

Jelikož mají gramnegativní bakterie jenom velmi tenkou vrstvu peptidoglykanu, 

nezachytí se v něm významné množství komplexu methylvioleti s jodem, který je snadno 

vyplaven alkoholem nebo acetonalkoholem. Gramnegativní bakterie se tím stává pod 

mikroskopem průsvitná, a proto je při Gramově barvení ještě dobarvována purpurovým 

barvivem (safraninem nebo karbolfuchsinem), což způsobí i jejich zabarvení. 

Jak již bylo zmíněno, buněčná stěna gramnegativních bakterií se skládá především 

z peptidoglykanu, fosfolipidů, lipopolysacharidů, lipoproteinů a proteinů, přičemž tyto 

polymerní látky jsou bohatými zdroji různých funkčních skupin, které určují náboj 

(v závislosti na hodnotě pH) a představují přirozené ligandy o různé afinitě k iontům kovů. 

K těmto skupinám patří hlavně karboxylové (-COOH), hydroxylové (-OH) či aminoskupiny 

(-NH2). Karboxylová skupina může snadno ztrácet proton a stává se negativní, naproti tomu 

aminoskupina snadno proton váže a získává pozitivní náboj. Tyto skupiny jsou zejména 

obsaženy v postranních proteinových řetězcích a  podílejí se také na celkovém náboji buňky. 

Při hodnotě pH v rozsahu 0,5 - 1,5 jsou amino- i karboxylové skupiny proteinů a hydroxylové 

skupiny polysacharidů protonovány, což zapříčiňuje pozitivní náboj buňky. 
93,94
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Studií biosorpčních potenciálů acidofilních mikroorganismů nebylo provedeno 

mnoho. Přitom biosorpce acidofilními mikroorganismy se kvantitativně i kvalitativně liší, 

a to vlivem prostředí, ve kterém mikroorganismy žijí. Acidofilní mikroorganismy jsou 

nízkým hodnotám pH různě uzpůsobeny. Vliv na biosorpci může mít jejich odlišné složení 

proteinů. Enzym α-amylasa vykazuje o 30 % nižší počet nabitých aminokyselinových reziduí 

(kyselých i zásaditých) ve srovnání s α-amylasou neutrofilních druhů. Protein rusticyanin 

(obsahuje Cu) bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans je umístěn v periplasmatickém prostoru 

a je vystaven vlivu pH extracelulárního prostředí. Rusticyanin je optimálně aktivní při 

hodnotách pH ≤ 2 a má redukovaný obsah nabitých reziduí v okolí aktivního místa kovu. 

U jiných acidofilních proteinů je vyšší počet povrchově zásaditých skupin poskytujících 

vysoký pozitivní náboj. 
102 

U bakterií rodu Acetobacter je, stejně jako u zelených řas, v buněčné stěně přítomna 

celulosa. Mikrobiální celulosa je podobná rostlinné. Jde o řetězec molekul D-glukosy 

v poloze para. Celulosa je zdrojem karboxylových a hydroxylových skupin, které umožňují 

vazbu kovu. 
92

 

3.1.1 Charakteristika Acidithiobacillus ferrooxidans 

Acidithiobacillus ferrooxidans byl na základě fylogenetických analýz 16S rRNA 

sekvencí vyčleněn z rodu Thiobacillus a zařazen do rodu Acidithiobacillus (viz Tabulka 7). 
103

 

Tabulka 7: Systematické zařazení druhu Acidithiobacillus ferrooxidans. 
104 

Doména Bacteria 

Kmen Proteobacteria 

Třída γ-Proteobacteria 

Řád Acidithiobacillales 

Čeleď Acidithiobacillaceae 

Rod Acidithiobacillus 

Druh Acidithiobacillus ferrooxidans 

Acidithiobacillus ferrooxidans (Obrázek 11) je acidofilní (pH = 1 – 5) obligátně 

autotrofní (jako zdroj uhlíku využívá vzdušný CO2), chemolitotrofní γ-proteobakterie. Nejlépe 

roste za aerobních podmínek s kyslíkem jako akceptorem elektronů v rozmezí hodnot 

pH 1,5 – 2 při mezofilní teplotě (aktivní v rozsahu 20 - 35 °C, optimum 28 - 30 °C). Energii 

získává z oxidace železnatých substrátů (oxidace Fe2+ na Fe3+) a redukovaných anorganických 

sirných sloučenin jako jsou S
2-

, S
0
, S2O3

2-
, SO3

2-
 a S4O6

2- 
na kyselinu sírovou. Je schopná růstu 

také v anaerobních podmínkách, kdy slouží jako donor elektronů redukované sirné sloučeniny 

a jako akceptor elektronů využívá Fe
3+

. 
104-106

 

Z morfologického hlediska je charakterizována jako gramnegativní nesporulující 

tyčinka, o průměru 0,3 - 0,5 μm, délce 1,0 - 1,7 μm, s polárně umístěným bičíkem popř. 

bičíky o velikosti až 9 μm a slizovitým pouzdrem z extracelulárních polymerních sloučenin na 

povrchu. Pro člověka a zvířata jsou nepatogenní. 
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Bylo prokázáno, že vykazuje toleranci k relativně vysokým koncentracím těžkých 

kovů jako je železo, měď, zinek, kadmium a nikl. Jiné ionty na něj působí toxicky i v nízkých 

koncentracích (např. chrom, rtuť, molybden)
89

. K odstraňování Cr(VI) z vodných roztoků 

pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans je proto živá bakteriální biomasa nevhodná. 
105,106

 

 

Obrázek 11: Acidithiobacillus ferrooxidans (snímek ze SEM, zvětšeno ×100K)
107

 

Přirozenými místy výskytu bakterií druhu Acidithiobacillus ferrooxidans jsou ložiska 

sulfidových rud. Jednotlivá ložiska se liší svým minerálním složením, koncentrací kovů 

a toxických prvků. Druh Acidithiobacillus ferrooxidans je možné dle substrátu rozdělit na tři 

hlavní kmeny: 
108

 

1. Mikroorganismy žijící na zlato-arsenité rudě a jejích koncentrátech. Hlavními 

minerály jsou pyrit (FeS2), arsenopyrit (FeAsS) a pyrhotin (FeS). 

2. Mikroorganismy žijící na měďné a měďno-zinkové rudě a na jejích 

koncentrátech. Hlavni zdroje jsou polymetalické (pyrit-FeS2, sfalerit-ZnS 

a chalkopyrit-CuFeS2). 

3. Mikroorganismy žijící na jiných zdrojích.  

Rozmanitost kmenů Acidithiobacillus ferrooxidans je závislá také na geografické 

poloze a fyzikálně-chemických podmínkách (hodnota pH, teplota, přítomnost toxických 

prvků). Poměr bází guaninu (G) a cytosinu (C) v DNA se u různých kmenů Acidithiobacillus 

ferrooxidans liší v rozmezí 55 – 65 mol. %. 
106

 

3.1.2 Charakteristika Acetobacter aceti 

Acetobacter aceti se taxonomicky řadí do čeledi Acetobacteraceae (Tabulka 8). 

Hlavními diagnostickými znaky jsou produkce kyseliny glukonové a krystalků Ca-5-keto 

glukonátu. V potravinářském průmyslu je Acetobacter aceti významný díky schopnosti 

oxidace etanolu na kyselinu octovou a patří tedy k bakteriím octového kvašení. 
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Tabulka 8: Systematické zařazení druhu Acetobacter Aceti. 
104 

Doména Bacteria 

Kmen Proteobacteria 

Třída α-Proteobacteria 

Řád Rhodospiralles 

Čeleď Acetobacteraceae 

Rod Acetobacter 

Druh Acetobacter aceti 

Acetobacter aceti (Obrázek 12) je acidofilní obligátně aerobní, chemoorganotrofní 

α-proteobakterie. Optimální podmínky pro růst jsou mezofilní teplota (25 - 30 °C) a pH 

v rozmezí hodnot 5,4 - 6,3. Jak již bylo výše zmíněno, oxiduje ethanol na kyselinu octovou. 

Ta se tvoří pomocí dvou enzymů vázaných na membránu: alkoholdehydrogenasy 

a aldehyddehydrogenasy. Alkoholdehydrogenasa oxiduje ethanol na acetaldehyd, který je dále 

oxidován na kyselinu octovou pomocí aldehyddehydrogenasy
109

. Acetát je pak dále oxidován 

na CO2 a H2O. Na rozdíl od jiných druhů octových bakterií, je druh Acetobacter aceti schopen 

kromě alifatických alkoholů oxidovat také řadu sacharidů na příslušné kyseliny 

s karboxylovou skupinou na uhlíku C1. Za určitých podmínek dochází často při oxidaci 

glukosy na kyselinu glukonovou i k její následné oxidaci na kyselinu 5-oxoglukonovou. Jako 

vedlejší produkty při oxidaci glukosy vznikají glycerol a sorbitol. Glycerol se může oxidovat 

na dihydroxyaceton a sorbitol se oxiduje na sorbosu. 
104

 

 

Obrázek 12: Acetobacter aceti (snímek ze SEM, zvětšeno ×100K)
110

 

Z morfologického hlediska je charakterizována jako gramnegativní nesporulující 

elipsoidní, mírně zakřivená až rovná tyčinka vyskytující se jednotlivě, ve dvojicích nebo 

v řetízcích. Buňky mohou být pohyblivé (peritrichální bičíky) nebo nepohyblivé. Velikost 

buněk se pohybuje v rozmezí 1,0 - 4,0 × 0,6 - 0,8 μm. Je slizotvorná, s obsahem vody v buňce 

až 98,3 %. Slizová vrstva obsahuje také polysacharid celulosu, která je u bakterií vzácná. Po 

chemické stránce se jedná o řetězec složený z molekul D-glukosy v poloze para (1,4). 
91, 104
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Přirozenými místy výskytu bakterií druhu Acetobacter aceti jsou květy, ovocné plody, 

med, překvašené tekutiny a nápoje (saké, tequilla, pivo, kefír aj.), v zahradní půdě nebo vodě. 

Pro člověka a zvířata jsou nepatogenní. 

Poměr bází guaninu (G) a cytosinu (C) v DNA se u různých kmenů Acetobacter aceti  

liší v rozmezí 55,9 – 59,5 mol. %. 
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4 Vybrané těžké kovy přítomné v průmyslových odpadních vodách 

Specifickou podskupinou anorganických kontaminantů jsou těžké kovy. Při vyšších 

koncentracích a za nepříznivých fyzikálně-chemických podmínek mohou těžké kovy 

představovat významné a dlouhodobé ohrožení složek životního prostředí, zejména 

podzemních vod a zemin. Ačkoliv jsou hodnoty limitů těžkých kovů pro vypouštění do 

povrchových vod obvykle technologicky dosažitelné, stále dochází k nadlimitním únikům 

těžkých kovů do povrchových vod z různých průmyslových podniků. Je tedy nutné hledat 

nové inovativní, ekonomicky a environmentálně výhodnější metody jejich dekontaminace. 

Těžké kovy jsou prvky s měrnou hmotností vyšší než 5 g cm
-3

. Živé organismy 

vyžadují stopová množství některých těžkých kovů jako je kobalt, měď, železo, mangan, 

molybden, vanad, stroncium a zinek. Příliš vysoké koncentrace těchto základních kovů, ale 

mohou být pro organismus škodlivé. Neesenciální těžké kovy, jako kadmium, chrom, rtuť, 

olovo, arsen a antimon jsou pak toxické pro životní prostředí i v nízkých koncentracích. 
25,111

 

Kovy existují v povrchových vodách ve formě rozpuštěné a nerozpuštěné. 

Nerozpuštěná forma zahrnuje kovy ve formě iontů nebo vysrážených koloidních částic 

hydroxidů, uhličitanů apod. adsorbované na tuhou fázi (například částice jílu) nebo 

inkorporované do biomasy organismů. Rozpustné formy jsou obvykle jednoduché 

neasociované ionty nebo komplexy s anorganickými popř. organickými ligandy. 
25,111

 

Obsah kovů ve vodách je ovlivněn nejen chemickými, ale především fyzikálně –

 chemickými procesy. Z tohoto důvodu závisí jejich koncentrace ve vodách jednak na 

chemické, ale také na adsorpční rovnováze. Jestliže je voda ve styku se sedimenty, v nichž 

dochází k významné kumulaci kovů, mohou tyto procesy (chemické srážení a rozpouštění, 

adsorpce a desorpce) do značné míry ovlivňovat aktuální koncentraci kovů, která může 

značně kolísat v závislosti na změnách některých chemických parametrů. Změny koncentrace 

kovů ve vodě závisí na tzv. imobilizačních a remobilizačních procesech, kterými se kovy buď 

vážou do tuhých fází (sedimentů), nebo se z nich naopak uvolňují. 
25,111

 

Adsorpce a desorpce jsou procesy, které bývají v přírodních podmínkách rychlé 

a reverzibilní. Způsobují je elektrostatické síly různého dosahu. Podle představ o chemii 

povrchů pevných látek je adsorpce a desorpce v elektrolytickém roztoku vysvětlována jako 

vznik elektrické dvojvrstvy sestávající z pevně adsorbovaných iontů, jež určují náboj povrchu 

pevné látky, iontů adsorbovaných volně a držených na povrchu. Adsorpce (resp. desorpce) 

těžkých kovů v povrchových vodách je převážně řízena hodnotou pH vody, která určuje náboj 

povrchu adsorbentu a formu výskytu kovu. Se zvyšující se hodnotou pH se zvyšuje adsorpce 

kationtů, závislost adsorpce aniontů je opačná. Dalšími faktory jsou obsah kyslíku, redoxní 

potenciál a pufrační činnost uhličitanového systému. Oxidačně - redukční potenciál může 

ovlivnit zadržování kovů přímo pomocí změny oxidačního stavu samotných kovů nebo 

nepřímo změnou oxidačního stavu iontů, které mohou tvořit komplexy s kovy. Chemické 

složení vody v systému reguluje rychlost adsorpce a desorpce kovů do a ze sedimentu. 
111

 

Kovy mohou být desorbovány ze sedimentu v případě, že dojde ke zvýšení salinity, 

sníží se oxidačně-redukční potenciál nebo hodnota pH (například při kyselých deštích). 
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Zvýšení koncentrace solí vytvoří větší konkurenci mezi kationty kovů o vazebná místa. 

Snížení oxidačně-redukčního potenciálu změní složení kovových komplexů a dojde 

k uvolnění kovových iontů do nadložní vody. Pokles hodnoty pH zvýší konkurenci mezi 

kovem a vodíkovými ionty o vazebná místa. Snížení hodnoty pH může také rozpustit 

kov-uhličitanové komplexy, čímž dojde k uvolnění volných kovových iontů do vodního 

sloupce.
 25,111

 

Jak bylo již výše zmíněno, těžké kovy v systémech povrchových vod mohou pocházet 

z přírodních nebo antropogenních zdrojů. V současné době antropogenní vstupy kovů do 

životního prostředí převyšují přirozené vstupy. Nadměrné množství kovů v povrchových 

vodách představuje zdravotní riziko pro člověka a pro životní prostředí. 

K nejproblematičtějším těžkým kovům obsažených v průmyslových odpadních vodách patří 

také chrom, zinek a nikl, kterými se zabývám v této práci. Odpadní vody s obsahem těchto 

kovů vznikají napříč průmyslovým spektrem – od povrchové úpravy kovů, přes zbrojní 

průmysl až k textilnímu průmyslu.  

4.1 Chrom 

Zastoupení chromu na Zemi je poměrně významné. Průměrný obsah chromu v zemské 

kůře činí cca 0,1 - 0,2 g kg
-1

. V mořské vodě se jeho koncentrace pohybuje pouze kolem 

0,05 μg l
-1

. V přírodě se nachází zejména ve formě komplexních solí, spinelů, aluminosilikátů 

a silikátů (ambifoly, pyroxeny), ve kterých zastupuje Al(III) a Fe(III)
112,113

. Nejvýznamnější 

rudou chromu je chromit (FeO.Cr2O3). Významnými rudami jsou také krokoit (PbCrO4) 

a chromový okr (Cr2O3). 
114

 

Chrom se může v přírodě vyskytovat v oxidačních stavech od –II do +VI. Běžné jsou 

však pouze oxidační stavy Cr(0) (kovový chrom), Cr(II), Cr(III) a Cr(VI)
115

. Ve sloučeninách 

(oxidy, hydroxidy) je nejstálejší v oxidačním stavu Cr(III). Sloučeniny obsahující Cr(VI)
 

(chromany, dichromany) vykazují silné oxidační účinky, zatímco sloučeniny chromu 

v oxidačním stavu Cr(III) (chromitany) vykazují silné redukční účinky
116

. V přírodě se Cr(VI) 

vyskytuje ve formě záporně nabitých komplexů a nedochází tedy k jeho adsorpci na půdní 

částice 
117

. 

Chrom je využíván především v metalurgii, chemickém a kožedělném průmyslu. 

Významný podíl zaujímá i výroba chromových pigmentů a jejich využití v barvířství 

i tiskařském a fotografickém průmyslu, při impregnaci dřeva a v mnoha dalších průmyslových 

odvětvích. V ocelářství se chrom používá k výrobě speciálních slitin nebo ke galvanickému 

pokovování. Oxid chromový je významnou složkou pokovovacích lázní, používá se jako 

oxidační činidlo a může sloužit také jako výchozí látka pro přípravu některých 

organokovových sloučenin a esteru kyseliny chromové (estery kyseliny chromové se uplatňují 

v katalytické chemii, zejména v organické syntéze). Soli chromité a chromany se používají 

k barvení tkanin, k moření a leptání kovů a v kožedělném průmyslu slouží k vyčiňování kůží. 

Chromany se též používají při výrobě organických barviv. Některé sloučeniny chromu mají 

využití jako anorganické pigmenty (Cr2O3, PbCrO4), jsou obsaženy také v některých 
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přípravcích na konzervaci dřeva a také jako inhibitory koroze používané v chladících 

okruzích, při rozvodu teplé vody nebo při čištění kotlů, či odpadní vody z hydraulické 

dopravy popílků. 
25,116,118-120,194

 

Chrom může unikat do půdy či podzemní vody také ze špatně zabezpečených skládek, 

či se uvolňovat do prostředí při nakládání s odpady s obsahem chromu (komunální odpad, 

galvanické kaly). 
25,116,117

 

Toxicita sloučenin chromu je velmi rozdílná, liší se dle jeho oxidačního stupně. 

Zatímco Cr(III) je nezbytnou součástí každodenní potravy, patří tedy mezi esenciální stopové 

prvky zúčastňující se metabolismu savců a je nezbytný pro správný metabolismus cukrů 

a tuků, pak Cr(VI) je klasifikován jako toxická látka, lidský karcinogen a silný alergen
121

. 

Chrom v oxidačním stupni VI patří díky svým karcinogenním vlastnostem 

k nejvýznamnějším a nejnebezpečnějším kontaminantům životního prostředí vůbec 
12,122

. 

Kontaminace složek životního prostředí chromem se může zdát bezvýznamná oproti rtuti či 

kadmiu, avšak prudké jedovaté účinky Cr(VI) na rostliny byly zaznamenány již při 

koncentraci přibližně 0,5 mg l
-1

. Smrtící dávka pro dospělého člověka byla stanovena na 

3 g 
115,194

. 

Některé rostliny, včetně zemědělských, mohou přijmout určitou koncentraci chromu 

z půdy, ale většinou ji zadrží pouze ve svém kořenovém systému a chrom tak nepřechází do 

dalších pletiv, tvořících nadzemní části. Rostliny jsou tedy schopny vstřebávat chrom pouze 

v chelatované formě a nikoliv anorganické sloučeniny chromu, rozpuštěné v půdním 

prostředí. 
123,124

 

Chrom v oxidačním stupni VI je velice toxický pro vodní organismy. Na rozdíl 

od Cr(III) je velmi mobilní v životním prostředí, hlavně v půdních vodách, jelikož se 

vyskytuje ve formě záporně nabitých komplexů a neadsorbuje se tedy na půdní částice. Jak již 

bylo uvedeno, Cr(VI) je velmi silné oxidační činidlo a v přítomnosti organických látek se 

rychle redukuje na Cr(III). Při nepřítomnosti organických látek a za aerobních podmínek je 

Cr(VI) po dlouhou dobu stabilní. Naopak v  anaerobním prostředí se velmi rychle redukuje. 

Nebezpečí vysokých koncentrací Cr(VI) tedy hrozí pouze v blízkosti jeho zdroje. Obvykle se 

chrom neakumuluje v potravním řetězci. 
117,123

 

Pro člověka představují největší ohrožení na zdraví chromany, které prostupují 

buněčnou membránou. V buňce se Cr(VI) redukuje na Cr(III), který se pravděpodobně váže 

na cukr (fosfátové vlákno DNA), a tím indukuje změny v genetickém kódu buňky. Sloučeniny 

Cr(VI) proto vykazují maximální mutagenní účinek v mikrobiálních testech. 
121,123,125

 

Chrom se pohybuje v ekosystémech specifickými cestami v rámci svých 

biogeochemických cyklů. Z těchto cyklů v různých momentech vystupuje a kumuluje se 

v jednotlivých složkách životního prostředí. S mobilitou je úzce spjata rozpustnost 

jednotlivých forem chromu ve vodě. S rostoucí rozpustností sloučeniny, roste mobilita kovu. 

U rozpuštěných látek je podstatné, zda se jedná o stabilní komplex nebo o nestálou 

hydratovanou iontovou sloučeninu.
 124
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Vlastnosti chromu jsou závislé na jeho oxidačním stavu. V přirozeném prostředí jsou 

nejvíce stabilní Cr(III) a Cr(VI). Přítomnost jednotlivých speciací chromu ve vodách ovlivňují 

různé faktory jako jeho koncentrace, hodnota pH, obsah kyslíku, množství oxidačních, 

redukčních a komplexotvorných látek. 
126

 

Ve vodách se vyskytuje pouze v těchto formách: CrO4
2-

, HCrO4
-
. Relativní množství 

těchto dvou forem závisí na hodnotě pH prostředí. V průmyslových odpadech může být také 

ve formě Cr2O7
2-

. Chromany (CrO4
2-

) snadno podléhají protolýze. Distribuce iontových forem 

chromanů ve vodách je dána jejich koncentrací a hodnotou pH prostředí. Převážně jsou však 

dominantní iontové formy HCrO4
-
 a Cr2O7

2-
 (Obrázek 13) 

127
.
 

 

Obrázek 13: Zastoupení dominantních forem Cr(VI) ve vodách
 128

 

Chromany jsou stabilní hlavně v zásaditém prostředí. Při vysokých hodnotách redox 

potenciálu však mohou převažovat i v kyselém prostředí. Většina sloučenin Cr(VI) je ve vodě 

dobře rozpustná. V rozmezí hodnot oxidačně-redukčního potenciálu ve vodách (asi od -0,5 V 

do 0,5 V) může docházet buď k oxidaci Cr(III), nebo naopak k redukci Cr(VI). 
128

 

Možnost existence jednotlivých forem chromu ve vodách při různých hodnotách pH je 

znázorněna na Pourbaixových distribučních diagramech (Eh-pH diagramy) (Obrázky 14 - 15). 

Tyto diagramy vyjadřují termodynamickou stabilitu minerálních fází v závislosti na hodnotě 

pH a redox potenciálu Eh. 
129

 

Z distribučních diagramů je patrné, že: 

 CrO4
-2

 dominuje při pH >6. 

 HCrO4
- 
dominuje mezi pH 0 - 6 při nízké aktivitě Cr(VI). 

 Cr2O7
-2

 dominuje mezi pH 0 - 6 při vysoké aktivitě Cr(VI). 

 U formy Cr(III) dochází se zvyšujícím se pH k těmto za sebou následujícím 

změnám: Cr
3+

, CrOH
2+

, Cr(OH)
+
, Cr(OH)3 (aq), Cr (OH)4

-
. 
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 U formy Cr(VI) dochází se zlepšením oxidačních podmínek k těmto za sebou 

následujícím změnám: HCrO4
-
, CrO4

-2
, CrO4

-3
. 

 

Obrázek 14: Eh-pH diagram systému Cr(III) – Cr(VI) při t = 25 °C a aktivitě chromu Cr = 1e
-4

 
129

 

 

Obrázek 15: Eh-pH diagram systému Cr(III) – Cr(VI) při t = 25 °C a aktivitě chromu Cr = 1e
-10 129
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V přírodních podmínkách je Cr(III) velmi snadno oxidován na Cr(VI) za pomocí 

oxidů manganu. Tato oxidace je však velmi pomalá. Proces probíhá v alkalickém prostředí 

a lze jej rozdělit do tří fází: adsorpce Cr(III) na MnO2, oxidace Cr(III) v povrchové vrstvě 

MnO2 a desorpce reakčních produktů Cr(VI) a Mn(II) zpět do kapalné fáze. Tato oxidace 

probíhá i za nepřítomnosti rozpuštěného kyslíku. Cr(III) tvoří také hlavně aqua-hydroxo 

komplexy. Má ale výraznou tendenci tvořit i jiné komplexy s přirozeně se vyskytujícími 

látkami (aminokyseliny, fulvokyseliny, huminové kyseliny aj.) Aqua-hydroxokomplexy mají 

schopnost adsorbce na pevné částice, které se běžně vyskytují ve vodách. To vede 

k imobilizaci Cr(III) a následnému snížení jeho koncentrace a biodostupnosti. Komplexy 

Cr(III) s organickými ligandy nejsou tak snadno oxidovatelné jako aqua-hydroxo 

komplexy. 
25,128

 

Narozdíl od komplexů Cr(III) jsou komplexy Cr(VI) jen velmi slabě adsorbovány 

na povrch anorganických sloučenin. Redukce Cr(VI) na Cr(III) v přírodních vodách probíhá 

v bezkyslíkatém prostředí sloučeninami Fe(II), sulfidy, fulvokyselinami a organickými 

látkami s SH
- 
skupinou. Redukci podporuje kyselé prostředí. 

128 

Povaha a charakter jednotlivých forem chromu vyskytujících se v odpadních vodách 

jsou odlišné od forem přítomných v přírodních vodách. Je to dáno odlišnými 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi průmyslových odpadních vod., u kterých je přítomnost 

a koncentrace jednotlivých forem chromu závislá na technologii výroby, hodnotě pH 

a přítomnosti dalších organických i anorganických látek pocházejících z jednotlivých částí 

provozu. 
130 

Odpadní voda z metalurgického průmyslu, povrchových úpraven kovů 

a z provozoven, kde se aplikují pigmenty, je zdrojem Cr(VI). Naopak odpadní voda 

z koželužen a textilního průmyslu je zdrojem Cr(III). V odpadních vodách z koželužen byl 

prokázán výskyt mnoha organických komplexů s bílkovinami a organickými kyselinami 

včetně aminokyselin. Ty mohou ovlivňovat distribuci forem výskytu, rychlost oxidace 

a redukce a také sorpční jevy. 
25

 

4.2 Zinek 

Zinek je esenciálním prvkem, je součástí řady enzymů, účastní se metabolismu 

bílkovin, nukleových kyselin, uplatňuje se při syntéze DNA a v řadě dalších biochemických 

funkcí. Ve vyšších koncentracích se stává toxický především pro vodní organismy. 
115

 

V rozpuštěných formách se vyskytuje jako jednoduchý iont Zn(II), dále 

hydroxokomplexy [Zn(OH)]
+
, [Zn(OH)2(aq)]

0
, [Zn(OH)3]

−
, [Zn(OH)4]

2−
, [Zn(CO3)(aq)]

0
, 

[Zn(CO3)
2
]
2−

, [ZnHCO3]
+
. Ve vodách s vysokým obsahem síranů se vyskytuje též jako 

sulfatokomplex [ZnSO4(aq)]
0
. Jsou známé i chlorokomplexy a fosfátokomplexy. 

V průmyslových odpadních vodách se může vyskytovat ve formě kyanokomplexů 

a aminkomplexů (např. [Zn(CN)4]
2−

, [Zn(NH3)4]
2+

). V přírodních vodách tvoří komplexy 

i s přítomnými organickými látkami. 
131 
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Zinečnatý kationt má poměrně nízkou hydrolityckou konstantu a tedy jeho 

komplexační schopnosti nejsou výrazné. V neutrální a acidické oblasti v méně 

mineralizovaných a organicky málo znečištěných vodách může volný kation Zn
2+

 dominovat 

nad ostatními formami výskytu. Naopak u vody s vysokou koncentrací CO2 dominuje 

karbonatokomplex [Zn(CO3)(aq)]
0 

spolu s mono- a dihydroxozinečnatanem. V průmyslových 

odpadních vodách jsou pak hlavní formou výskytu již zmíněné kyanokomplexy 

a aminkomplexy. 
25

 

Rozpustnost zinku ve vodách je limitována zejména rozpustností ZnCO3(s), 

Zn5(OH)6(CO3)2(s), v silnější alkalické oblasti pak Zn(OH)2(s). Oblasti stability těchto málo 

rozpustných sloučenin zinku závisí na hodnotě pH a koncentraciCO2. V přírodních vodách se 

bude zinek vylučovat především ve formě uhličitanu nebo hydroxid-uhličitanu, vylučování ve 

formě hydroxidu není při obvyklých hodnotách pH možné. 
25

 

4.3 Nikl 

Nikl patří k prvkům, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně 

negativní. Ve stopovém množství se však vyskytuje v některých živočišných enzymech. 

Obecně je však nikl podezřelý karcinogen 
132

. Toxicita niklu pro některé vodní organismy je 

poměrně vysoká.  

V přírodních vodách se vyskytuje ve formě jednoduchého kationtu Ni
2+

 v rozmezí 

hodnot pH 5 - 9. V tomto rozmezí hodnot pH se může adsorbovat na oxidy železa a manganu 

nebo tvořit komplexní sloučeniny s anorganickými ligandy. V alkalickém prostředí se pak 

může vyskytovat ve formě hydroxokomplexů [NiOH]
+
 až [Ni(OH)4]

2-
, dále 

karbonatokomplexu [NiCO3(aq)]
0
 a sulfatokomplexu [NiSO4(aq)]

0
. V odpadních vodách 

z galvanoven se vyskytuje nikl převážně jako kyanokomplexy [NiCN]
+
 až [Ni(CN)4]

2-
 nebo 

aminkomplexy [NiNH3]
2+

 až [Ni(NH3)6]
2+

. Rozpustnost niklu ve vodách je limitována 

tvorbou uhličitanu, hydroxy-uhličitanu nebo hydroxidu. 
133

 

Antropogenním zdrojem niklu jsou zejména odpadní vody z povrchové úpravy kovů 

a barevné metalurgie, kde se vyskytuje ve formě komplexů. Dále se využívá v keramickém, 

sklářském a chemickém průmyslu. 
25
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5 Použité metodiky 

Podmínky přípravy bakteriální biomasy a procesu biosorpce byly vytvořeny na 

základě studia prací jiných autorů 
40-49,54,134 

a dále optimalizovány na základě konkrétních 

faktorů ovlivňujících biosorpci. Použité bakteriální kmeny byly získány z České sbírky 

mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně. 

5.1 Metodika přípravy biomasy  

Příprava biomasy zahrnovala kultivaci mikroorganismu a jeho následnou inaktivaci 

(usmrcení). Příprava probíhala v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava a v mikrobiologické laboratoři Ústavu 

inženýrství ochrany životního prostředí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Seznam použitých přístrojů a zařízení: 

 Sterilizace média: VARIOKLAV 135S, fa H+P Medizintechnik GmbH, Německo 

 Kultivace biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans: bioreaktor Minifors, fa INFORS 

HT, Švýcarsko. 

 Kultivace biomasy Acetobacter aceti: laboratorní třepačka HS260 basic, fa IKA 

Werke GmbH & Co. KG, Německo. 

 Odstředění biomasy: MR 23i, fa JOUAN, Francie. 

 Suspendace biomasy v médiu: Reax Top, fa Heidolph, Německo. 

 Sterilizace biomasy: LaM-MCS, fa Adolf Wolf SANOclav, Německo. 

 Zmražení: MDF-U3286S, fa SANYO, Japonsko. 

 Lyofilizace: ALPHA 1-4 LSC, fa CHRIST, Německo. 

 Měření pH: pH testr 10, fa LOVIBOND, Německo. 

 FT-IR spektrometrická analýza: Nicolet iS10, fa Thermo Scientific, USA 

 Spektrofotometrická analýza: DR 2800, fa HACH LANGE GmbH, Německo 

5.1.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Pro přípravu biomasy byla použita bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans kmen 

CCM 3973. Pro kultivaci bakterie byla použita metoda dle Silvermana a Lundgrena 
134

 

v médiu 9K (Tabulka 9). 
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Tabulka 9: Složení základního media 9K na 1 l deionisované vody. 
134 

SLOŽKA CHEMIKÁLIE MNOŽSTVÍ 

Složka A1: 

H2O 600 ml 

(NH4)2SO4 3,0 g 

KCl 0,1 g 

MgSO4.7H2O 0,5 g 

Složka A2: 
H2O 100 ml 

K2HPO4 0,5 g 

Složka B: 

H2O 
300 ml; 

úprava výsledné hodnoty pH na 1,7 

FeSO4.7H2O 
44,2 g; 

úprava výsledné hodnoty pH na 1,3 

Složka C: 
H2O 100 ml 

Ca(NO3)2.4H2O 0,71 g 

Po sterilizaci všech složek v autoklávu (122 °C, 30 min) a vytemperování na 

laboratorní teplotu 22 °C jsem nejprve smíchala složky A1 a A2. Následně jsem přidala 

složku B a nakonec za stálého míchání složku C o objemu 2 ml. 

Růstové a oxidační procesy byly realizovány v laboratorním fermentoru Minifors za 

regulace teploty, aerace a míchání, měření hodnoty pH a obsahu kyslíku. Podmínky kultivace 

byly následující: aerace 1,5 g l
-1

, míchání 150 ot min
-1

, teplota 30 °C, hodnota pH 1,7 

(Obrázek 16). 

 

Obrázek 16: Kultivace bakterie Acidithiobacillus Ferrooxidans v bioreaktoru Minifors (INFORS HT, 

Švýcarsko) 
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Po kultivaci následovala inaktivace bakteriálních buněk. Biomasa byla nejprve 

odstředěna na centrifuze MR 23i při 5 000 ot min
-1

 po dobu 12 min při teplotě 4 °C 

(Obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Odstředění biomasy na přístroji MR 23i (fa Jouan, Francie) 

Dále byla rozsuspendována v přefiltrovaném sterilizovaném fyziologickém roztoku 

o pH = 5,62 v poměru 1:10 (filtr o velikosti pórů 0,3 µm) na laboratorní třepačce Reax Top. 

Následovala sterilizace v autoklávu LaM-MCS při teplotě 115 °C po dobu 15 min. Po 

vytemperování na laboratorní teplotu 22 °C byla biomasa opět odstředěna při 5 000 ot min
-1

 

po dobu 12 min při teplotě 4 °C. Poté byla biomasa 1krát promyta přefiltrovanou 

redestilovanou vodou a znovu odstředěna při 5 000 ot min
-1

 po dobu 12 min při teplotě 4 °C. 

Takto upravená biomasa byla suspendována v malém množství přefiltrované redestilované 

vody a lyofilizována (vakuově vymrazena). První fáze (zmražení) probíhala 

v hlubokomrazícím boxu MDF-U3286S při teplotě -80 °C po dobu 30 min. Následovala 

druhá fáze (sušení), a to po dobu 48 h v lyofilizátoru ALPHA 1-4 LSC. Takto inaktivovaná 

biomasa byla připravena  k vlastnímu biosorpčnímu procesu (Obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Bakteriální biomasa Acidithiobacillus ferrooxidans, vlevo před lyofilizací, vpravo po lyofilizaci 
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5.1.2 Acetobacter aceti 

Pro přípravu biomasy byla použita bakterie Acetobacter aceti kmen CCM 3620. 

Kultivace bakterie probíhala v tekutém mannitolovém médiu (médium 61, upraveno) 

(Tabulka 10). Mannitolové médium bylo připravované o objemu 100 ml do skleněných 

vzorkovnic o objemu 1 l pro zachování aerobních podmínek kultivace. 

Tabulka 10: Složení mannitolového média na 1 l deionisované vody. 
 

CHEMIKÁLIE MNOŽSTVÍ 

H2O 1 000 ml 

Kvasničný autolyzát 5 g 

Trypton 3 g 

Mannitol 25 g 

Po sterilizaci média v autoklávu VARIOKLAV 135S při teplotě 122 °C po dobu 

30 min a následném vytemperování na 30 °C byla provedena inokulace bakterií do živné půdy 

pomocí bakteriologické kličky z připravené dvoudenní kultury Acetobacter aceti narostlé 

na mannitolovém agaru. Kultivace probíhala na několika třepačkách HS260 basic při 

150 ot min
-1

 po dobu 48 h při laboratorní teplotě 22 °C (Obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Kultivace bakterie Acetobacter aceti 

Po kultivaci následovalo odstředění a inaktivace bakteriálních buněk dle metodiky 

použité pro biomasu Acidithiobacillus ferrooxidans. Bakteriální biomasa byla odstředěna na 

centrifuze MR 23i při 5 000 ot min
-1

 po dobu 12 min při teplotě 4 °C. Poté byla 

rozsuspendována v přefiltrovaném sterilizovaném fyziologickém roztoku o pH = 5,62 

v poměru 1:10 na laboratorní třepačce Reax Top (Obrázek 20). 
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Obrázek 20: Suspendace bakteriální biomasy na laboratorní třepačce Reax Top (fa Heidolph, Německo) 

Následně byla bakteriální biomasa sterilizována v autoklávu LaM-MCS při teplotě 

115 °C po dobu 15 min. Po vytemperování na laboratorní teplotu byla biomasa opět 

odstředěna při 5 000 ot min
-1

 po dobu 12 min při teplotě 4 °C. Následně byla odstředěná 

biomasa 1krát promyta přefiltrovanou redestilovanou vodou a znovu odstředěna při 

5 000 ot min
-1

 po dobu 12 min při teplotě 4 °C. Poté byla biomasa rozsuspendována v malém 

množství přefiltrované redestilované vody a lyofilizována (vakuově vymrazena). První fáze 

(zmražení) probíhala v hlubokomrazícím boxu MDF-U3286S při teplotě -80 °C po dobu 

30 min. Následovala druhá fáze (sušení) a to po dobu 48 h v lyofilizátoru ALPHA 1-4 LSC 

(Obrázek 21). 

 

Obrázek 21: Lyofilizace bakteriální biomasy v lyofilizátoru ALPHA 1-4 LSC (fa CHRIST, Německo) 
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Takto inaktivovaná biomasa byla připravena  k vlastnímu biosorpčnímu procesu 

(Obrázek 22). 

 

Obrázek 22: Bakteriální biomasa Acetobacter aceti, vlevo před lyofilizací, vpravo po lyofilizaci 

5.2 Metodika modelování kinetiky adsorpce 

Pomocí modelování adsorpční kinetiky lze zjistit potřebnou dobu expozice 

pro biosorpci daného kovu a ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi (pevná – kapalná). 

Modelování kinetiky adsorpce probíhalo v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Maximální vstupní koncentrace modelového roztoku byla určena na základě průměrné 

koncentrace jednotlivých kovů v aplikované průmyslové odpadní vodě (fa Česká zbrojovka 

a.s., Uherský Brod). Modelové roztoky byly připravovány vždy v den užití ředěním ze 

zásobního roztoku o koncentraci 1 g l
-1

. Pro modelování kinetiky adsorpce byl připraven 

modelový roztok Cr(VI) o koncentraci 100 mg l
-1 

ze standardu K2Cr2O7 p.a. (fa PENTA, 

Česká republika). 

Pro modelování kinetiky adsorpce byly použity nejvhodnější podmínky procesu. 

K biosorpčnímu experimentu byla proto použita koncentrace biomasy 0,2 mg ml
-1

, 

tzn. k 5 mg tepelně upraveného vzorku bakteriální biomasy bylo do plastové uzavíratelné 

vzorkovnice o objemu 80 ml přidáno 25 ml modelového roztoku kovů o dané koncentraci 

a hodnotě pH. Modelové roztoky se vzorkem biomasy byly třepány na třepačce typu GFL 

3015 (fa GFL, Německo), při 200 ot min
-1

, teplotě 20 °C, pH = 1 (biomasa Acidithiobacillus 

ferrooxidans) resp. pH = 2 (biomasa Acetobacter aceti), v časových intervalech 10, 20, 40, 

60, 80, 100 a 120 min (Obrázek 23). Potřebnou hodnotu pH jsem dosáhla užitím pufru o dané 

hodnotě pH pro přípravu modelového roztoku (místo destilované vody) a jeho hodnotu 

ověřila pomocí pH testru. 



Martina Nováčková: Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

2015  58 

 

Obrázek 23: Biosorpční proces na třepačce GFL 3015 (fa GFL, Německo) 

Ve stanovených časových intervalech byla biosorpce ukončena a vzorky zfiltrovány 

přes membránové filtry MILLIPORE MF 0,22 µm (biomasa Acidithiobacillus ferrooxidans) 

a MILLIPORE MF 0,45 µm (biomasa Acetobacter aceti) (Obrázek 24).  

 

Obrázek 24: Membránová filtrace vzorků pomocí filtrační aparatury Millipore (fa Merck Millipore, Německo) 



Martina Nováčková: Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

2015  59 

Vstupní (ci) i výstupní (cf) koncentrace kovů byly analyzovány metodami dle českých 

státních norem a aplikačních listů společnosti HACH LANGE pro fotometrickou analýzu 

vody (viz kapitola 5.6). Vzorky modelových roztoků a výsledných filtrátů jsem ředila tak, aby 

koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky přístroje (tedy 0,1 – 1,0 mg l
-1

). 

Spektrofotometrické stanovení jsem provedla bezprostředně po ukončení biosorpce. 

Na základě naměřených vstupních koncentrací (ci) a výstupních koncentrací (cf) jsem 

vypočítala adsorpční kapacitu biakteriální biomasy q pro jednotlivé těžké kovy dle rovnice 

(7): 

𝑞 =
𝑉(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝑆
 (7) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

V objem roztoku obsahujícího kov (l);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

);  

S množství přidané biomasy (hmotnost sušiny biomasy), (g). 

Zjištěnou adsorpční kapacitu biomasy jsem poté vyjádřila v procentech dle vzorce 

(31):  

[%] = (
(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝐶𝑖
) 100 (31) 

kde je: 

% procentuální účinnost odstranění kovu (%);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Experimentálně získaná časová závislost koncentrace byla graficky porovnávána 

s údaji vyplývajícícmi z integrovaných tvarů rychlostních rovnic. Kinetické testy byly 

zaměřeny na posouzení popisu kinetiky adsorpce Cr(VI) na oba typy bakteriální biomasy 

pomocí modelů pseudo – prvního a pseudo – druhého řádu kinetiky (kapitola 2.2.1), tedy: 

Lagergrenův kinetický model pseudo-prvního řádu: 

𝑞𝑡 =  qe(1 −  𝑒−k1𝑡) (2) 

kde je:  

qe množství adsorbovaného kovu v rovnovážném stavu (mg g
-1

); 

qt množství adsorbovaného kovu v jakémkoliv čase t (mg g
-1

); 

k1 Lagergrenova rychlostní konstanta pseudo-prvního řádu (min
-1

). 

Kinetický model pseudo-druhého řádu:  

𝑞𝑡 =  
𝑞𝑒

2k2𝑡

1+𝑞𝑒k2𝑡
 (3) 
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kde je: 

qe množství adsorbovaného kovu v rovnovážném stavu (mg g
-1

); 

qt množství adsorbovaného kovu v jakémkoliv čase t (mg g
-1

); 

k2 rychlostní konstanta pseudo-druhého řádu (g mg
-1

 min
-1

). 

K výpočtu počáteční rychlosti adsorpce h v čase t→0 (výpočet byl proveden pro t = 

10 min) byla použita rovnice 32: 

ℎ =  𝑘2. 𝑞2 (32) 

h počáteční rychlosti adsorpce v čase t→0 (mg g
-1

 min
-1

); 

q množství adsorbovaného kovu v  čase t (mg g
-1

); 

k2 rychlostní konstanta pseudo-druhého řádu (g mg
-1

 min
-1

). 

5.3 Metodika modelování optimálních podmínek biosorpce 

Jak bylo uvedeno v kap. 2.3, optimalizace a řízení biosorpčního procesu je 

komplexním systémem mnoha faktorů a kromě typu biomasy závisí specifické množství 

vázaných kovů také na typu kovového iontu, jeho koncentraci a dalších fyzikálně-chemických 

vlastnostech. Modelování optimálních podmínek jsem realizovala pomocí statistické metody 

2
4
 faktoriálního návrhu. Probíhalo v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Při optimalizaci podmínek biosorpce metodou 2
4
 faktoriálního návrhu jsem se 

zabývala těmito fyzikálně-chemickými parametry, a to vždy pouze jeho minimální 

a maximální úroveň: 

 hodnota pH roztoku 

Na základě literatury
40-49 

jsem studovala hodnoty pH 1 a 4 pro biomasu rodu Acidithiobacillus 

a hodnoty pH 2 a 5 pro biomasu rodu Acetobacter. Vybrané hodnoty pH odpovídají 

poznatkům autorů, že k poklesu adsorpce Cr(VI) dochází se zvyšujícím se pH. Při 

experimentech s konstantním pH byl zásobní roztok Cr(VI) ředěn na požadovanou 

koncentraci pufrem o příslušné hodnotě pH. Hodnota pH byla poté ověřena pH metrem. 

 teplota roztoku 

Na základě publikovaných studií
40-49

, zabývajících se touto problematikou, byla studována 

teplota pro proces biosorpce pomocí mezofilních bakterií 20 °C a 40 °C. Konstantní teplota 

procesu byla zajištěna pomocí třepačky s funkcí kontrolované teploty. Modelové roztoky se 

vždy daly do třepačky a až po dosažení požadované teploty roztoku se přidávala biomasa. Od 

tohoto okamžiku se měřila doba adsorpce. 

 koncentrace biomasy 

Pro doplnění studia optimálních podmínek pro proces biosorpce jsem zkoumala také vliv 

koncentrace bakteriální biomasy na proces biosorpce, a to koncentrace 0,2 mg ml
-1 
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a 0,8 mg ml
-1 

stanovené na základě publikovaných biosorpčních studií
40-49

, kde je předpoklad 

dostatku aktivních míst a tedy většího účinku odstranění Cr(VI). 

 frekvence promíchávání 

Důležitým parametrem ovlivňujícím proces biosorpce je také frekvence promíchávání. 

Jednotlivé vzorky byly třepány při frekvenci 200 ot min
-1

a 400 ot min
-1

. Tyto hraniční 

frekvence byly zvoleny opět na základě studií
40-49

, kde se osvědčila střední rychlost 

promíchávání. Míchání umožňuje dobrý kontakt mezi ionty Cr(VI) a vazebnými místy 

biomasy a také ovlivňuje vznik filmu na povrchu biomasu. Při nízkých (pod 150 ot min
-1

), ale 

také při vysokých frekvencích (nad 400 ot min
-1

)
 
promíchávání dochází k poklesu účinnosti. 

Jednotlivé faktory a úrovně 2
4
 faktoriálního návrhu jsou uvedeny v Tabulce 11. 

Tabulka 11: Faktory a úrovně 2
4
 faktoriálního návrhu stanovené pro proces biosorpce Cr(VI).

 

FAKTOR NÁZEV JEDNOTKA 

A. FERROOXIDANS A. ACETI 

MIN. 

ÚROVEŇ 

(- 1) 

MAX. 

ÚROVEŇ 

(+ 1) 

MIN. 

ÚROVEŇ 

(- 1) 

MAX. 

ÚROVEŇ 

(+ 1) 

A pH - 1 4 2 5 

B teplota °C 20 40 20 40 

C koncentrace mg ml
-1

 0,2 0,8 0,2 0,8 

D frekvence ot min
-1

 200 400 200 400 

Pro modelování optimálních podmínek biosorpce byl připraven modelový roztok 

Cr(VI) o koncentraci 100 mg l
-1

, který byl připraven ředěním ze standardu z K2Cr2O7 p.a. 

(fa PENTA, Česká republika) o koncentraci 1 g l
-1

. Doba expozice byla 120 min. Poté byla 

biosorpce ukončena a vzorky zfiltrovány přes membránové filtry MILLIPORE MF 0,22 µm 

(biomasa Acidithiobacillus ferrooxidans) a MILLIPORE MF 0,45 µm (biomasa Acetobacter 

aceti). 

Vstupní (ci) i výstupní (cf) koncentrace kovů byly analyzovány metodou dle české 

státní normy pro fotometrickou analýzu vody (viz kapitola 5.6). Vzorky modelových roztoků 

a výsledných filtrátů jsem ředila tak, aby koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky 

přístroje (tedy 0 – 1 mg l
-1

). Spektrofotometrické stanovení jsem provedla bezprostředně po 

ukončení biosorpce. Na základě naměřených vstupních koncentrací (ci) a výstupních 

koncentrací (cf) jsem vypočítala adsorpční kapacitu bakteriální biomasy q pro jednotlivé těžké 

kovy dle rovnice (7) (kap. 5.2.). Procentuální účinnost adsorpce jsem poté vyjádřila dle vzorce 

(31) (kap. 5.2.). 

𝑞 =
𝑉(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝑆
 (7) 

kde je: 
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q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

V objem roztoku obsahujícího kov (l);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

);  

S množství přidané biomasy (hmotnost sušiny biomasy), (g). 

[%] = (
(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝐶𝑖
) 100 (31) 

kde je: 

% procentuální účinnost odstranění kovu (%);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

5.4 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Pomocí modelování adsorpčních izoterem lze zjistit závislost adsorbovaného množství 

kovu adsorbentem na koncentraci kovu ve vodném roztoku po ustálení rovnováhy při konstantní 

teplotě. Modelování adsorpčních izoterem probíhalo v laboratoři Institutu environmentálního 

inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Pro modelování adsorpčních izoterem byly připraveny modelové roztoky Cr(VI) ze 

o koncentracích 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mg l
-1

 standardu 

K2Cr2O7 p.a. (fa PENTA, Česká republika). Modelové roztoky byly připravovány vždy v den 

užití ředěním ze zásobního roztoku o koncentraci 1 g l
-1

. 

K 5 mg tepelně upraveného vzorku biomasy bylo do plastové uzavíratelné 

vzorkovnice o objemu 80 ml přidáno 25 ml modelového roztoku kovů o dané koncentraci 

(Obrázek 25). Modelové roztoky se vzorkem biomasy byly třepány na třepačce typu GFL 

3015 (fa GFL, Německo), při 200 ot min
-1

., teplotě 20 °C, pH = 1 (biomasa Acidithiobacillus 

ferrooxidans) resp. pH = 2 (biomasa Acetobacter aceti) do ustavení rovnováhy zjištěné na 

základě studia kinetiky. Potřebnou hodnotu pH jsem dosáhla aplikací 0,1 mol l
-1

 HNO3 popř. 

0,1 mol l
-1

 NaOH a ověřila pomocí pH testru. V čase dosažení adsorpční rovnováhy byla 

biosorpce ukončena a vzorky zfiltrovány přes membránové filtry MILLIPORE MF 0,22 µm 

(biomasa Acidithiobacillus ferrooxidans) a MILLIPORE MF 0,45 µm (biomasaAcetobacter 

aceti). 
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Obrázek 25: Modelování adsorpčních izoterem – příprava jednotlivých vzorků 

Následné úpravy výsledných filtrátů a analýzy vstupních a výstupních koncentrací 

kovů se shodují s postupem uvedeným v kapitole 5.2. 

Na základě naměřených vstupních koncentrací (ci) a výstupních koncentrací (cf) jsem 

vypočítala adsorpční kapacitu bakteriální biomasy q pro jednotlivé těžké kovy dle rovnice (7) 

(kap. 5.2.). Procentuální účinnost adsorpce jsem poté vyjádřila dle vzorce (31) (kap. 5.2.). 

𝑞 =
𝑉(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝑆
 (7) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

V objem roztoku obsahujícího kov (l);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

);  

S množství přidané biomasy (hmotnost sušiny biomasy), (g). 

[%] = (
(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝐶𝑖
) 100 (31) 

kde je: 

% procentuální účinnost odstranění kovu (%);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Teoretický popis adsorpce vychází z různých modelů adsorpčního děje, které vedou 

k matematicky odlišným závislostem. Pro potřeby této disertační práce byly vybrány 

Langmuirova, Freundlichova a Temkinova izoterma. Každá z uvedených izoterem má tvar 

(32):  
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𝑦 =  𝑓(𝑥) (32) 

kde nezávisle proměnnou x je rovnovážná koncentrace cf, závisle proměnnou je 

naadsorbované množství q a v každém ze vztahů vystupují dvě empirické konstanty (dva 

adsorpční parametry). Pro každý typ adsorpční izotermy byly zjištěny adsorpční parametry 

závislosti, a to jak z nelineárních tvarů rovnic, tak pomocí pomocí linearizace izoterem. 

Langmuirova izoterma – nelineární tvar: 

𝑞 = qmax  
b 𝐶𝑓

1+b 𝐶𝑓
  (8) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

qmax maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg g
-1

); 

b Langmuirova konstanta (l mg
-1

);  

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Langmuirova izoterma - linearní tvar I. typu: 

𝐶𝑓

𝑞
=  

1

 qmax 𝐶𝑓

+  
1

qmax b
  (10)  

Langmuirova izoterma - lineární tvar II. typu: 

1

𝑞
=  

1

 𝑞max b 𝐶𝑓

+  
1

𝑞𝑚𝑎𝑥
  (11)  

Langmuirova izoterma - lineární tvar III. typu: 

𝑞 =  − 
𝑞

 b 𝐶𝑓
+  qmax (12)  

Parametry mají stejný význam, jako je uvedeno v předchozím vztahu.  

Z jejího tvaru plyne, že je-li zvolena jako nezávisle proměnná 1/cf a jako závisle 

proměnná 1/q, pak je grafickým znázorněním této závislosti přímka se směrnicí 1/(qmax b) 

a s úsekem na ose y rovným 1/qmax. 

Freundlichova izoterma – nelineární tvar: 

𝑞 =  k𝐶 1/n  (16) 

kde je:  

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

k empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě (l g
-1

); 

n empiricky stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby, tzv. Freundlichova 

konstanta (-); 

C koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 
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Freundlichova izoterma – lineární tvar: 

ln 𝑞 = ln k +  
1

n
 ln 𝐶  (17) 

Parametry mají stejný význam, jako je uvedeno v předchozím vztahu.  

Temkinova izoterma – nelineární tvar: 

𝑞 =  
R𝑇

bT
ln(AT𝐶𝑓) (19) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

R univerzální plynová konstanta (8,314 J mol
-1 

K
-1

); 

T absolutní teplota (K); 

bT Temkinova konstanta (-); 

AT Temkinova konstanta (l g
-1

); 

Cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

). 

Temkinova izoterma – lineární tvar: 

𝑞 =  
R𝑇

bT
ln AT +

R𝑇

bT
ln 𝐶𝑓 (20) 

Parametry mají stejný význam, jako je uvedeno v předchozím vztahu.  

Vyhodnocení parametrů Freundlichovy a Temkinovy izotermy bylo provedeno ze 

směrnice a úseku lineárních tvarů (16) a (19) v souřadnicích ln q a ln Cf, resp. v souřadnicích 

q a ln Cf. 

5.5 Metodika regenerace biomasy 

Za účelem určení znuvupoužitelnosti bakteriální biomasy byly provedeny tři po sobě 

jdoucí cykly adsorpce-desorpce pomocí stejné biomasy. Desorpce iontů Cr(VI) byla na 

základě publikovaných studií provedena pomocí 0,1 mol.l
-1

 roztoku hydroxidu sodného 

(NaOH). Biomasa s navázanými ionty Cr(VI) byla umístěna do desorpčního média a byla 

míchána po dobu 180 min při 75 ot min
-1

. Následovala filtrace přes membránové filtry 

MILLIPORE MF 0,22 µm (biomasa Acidithiobacillus ferrooxidans) a MILLIPORE MF 

0,45 µm (biomasa Acetobacter aceti). Konečná koncentrace Cr(VI) ve vodné fázi byla 

stanovena spektrofotometricky (viz kapitola 5.7.). Po každém cyklu adsorpce-desorpce byla 

biomasa promyta redestilovanou vodou a prošla adsorpcí následujícího cyklu. Poměr desorpce 

byl vypočítán na základě množství naadsorbovaných kovových iontů na danou bakteriální 

biomasou a konečné koncentrace Cr(VI) v adsorpčním médiu. 
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5.6 Metodika studia vlivu konkurenčních iontů 

Maximální vstupní koncentrace modelových roztoků pro studium vlivu konkurenčních 

iontů na proces biosorpce Cr(VI) byly určeny na základě průměrné koncentrace jednotlivých 

kovů v aplikované průmyslové odpadní vodě (fa Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod). 

Modelové roztoky byly připravovány vždy v den užití ředěním ze zásobního roztoku 

o koncentraci 1 g l
-1

. Pro modelování kinetiky adsorpce v rámci studia vlivu konkurenčních 

iontů byly připraveny: 

 modelový roztok Zn(II) o koncentraci 100 mg l
-1 

ze standardu Zn(ClO4)2 p.a. 

(fa PENTA, Česká republika), 

 modelový roztok Ni(II) o koncentraci 100 mg l
-1

 ze standardu NiCl2 H2O p.a. 

(fa PENTA, Česká republika), 

 modelové roztoky směsi kovů: Cr(VI) + Zn(II), Cr(VI) + Ni(II), 

Cr(VI) + Zn(II) + Ni(II) o koncentraci 100 mg l
-1

 (ze standardu K2Cr2O7 p.a., 

Zn(ClO4)2 p.a., NiCl2 H2O p.a.,fa PENTA, Česká republika). 

V rámci studia vlivu konkurenčních iontů kovů přítomných v roztoku na adsorpci 

Cr(VI) jsem nejprve realizovala experimenty s jednotlivými modelovými roztoky kovů, 

tj Ni(II) a Zn(II), abych zjistila chování biomasy a její adsorpční schopnost vůči zvolenému 

kovu v modelovém roztoku. Následně jsem realizovala experimenty se směsmi kovů a to v již 

zmíněných kombinacích: Cr (VI) + Zn (II) + Ni (II); Cr (VI) + Zn (II) a Cr(VI) + Ni (II). 

Pro studium vlivu konkurenčních kovů byly použity nejvhodnější podmínky procesu. 

K biosorpčnímu experimentu byla proto použita koncentrace biomasy 0,2 mg ml
-1

, 

tzn. k 5 mg tepelně upraveného vzorku bakteriální biomasy bylo do plastové uzavíratelné 

vzorkovnice o objemu 80 ml přidáno 25 ml modelového roztoku kovů o dané koncentraci 

a hodnotě pH. Modelové roztoky se vzorkem biomasy byly třepány na třepačce typu GFL 

3015 (fa GFL, Německo), při 200 ot min
-1

, teplotě 20 °C, pH = 1 (biomasa Acidithiobacillus 

ferrooxidans) resp. pH = 2 (biomasa Acetobacter aceti), v časových intervalech 10, 20, 40, 

60, 80, 100 a 120 min. Potřebnou hodnotu pH jsem dosáhla aplikací 0,1 mol l
-1

 HNO3 popř. 

0,1 mol l
-1

 NaOH a ověřila pomocí pH testru. Ve stanovených časových intervalech byla 

biosorpce ukončena a vzorky zfiltrovány přes membránové filtry MILLIPORE MF 0,22 µm 

(biomasa Acidithiobacillus ferrooxidans) a MILLIPORE MF 0,45 µm. 

Vstupní (ci) i výstupní (cf) koncentrace kovů byly analyzovány metodami dle českých 

státních norem a aplikačních listů společnosti HACH LANGE pro fotometrickou analýzu 

vody (viz kapitola 5.6). Vzorky modelových roztoků a výsledných filtrátů jsem ředila tak, aby 

koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky přístroje (tedy 0,1 – 1,0 mg l
-1

). 

Spektrofotometrické stanovení jsem provedla bezprostředně po ukončení biosorpce. 

Na základě naměřených vstupních koncentrací (ci) a výstupních koncentrací (cf) jsem 

vypočítala adsorpční kapacitu biakteriální biomasy q pro jednotlivé těžké kovy dle rovnice 

(7): 
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𝑞 =
𝑉(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝑆
 (7) 

kde je: 

q adsorpční kapacita (mg g
-1

); 

V objem roztoku obsahujícího kov (l);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

);  

S množství přidané biomasy (hmotnost sušiny biomasy), (g). 

Zjištěnou adsorpční kapacitu biomasy jsem poté vyjádřila v procentech dle vzorce 

(28):  

[%] = (
(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝐶𝑖
) 100 (28) 

kde je: 

% procentuální účinnost odstranění kovu (%);  

Ci výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

Cf konečná (rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg l
-1

); 

5.7 Metodika analýzy 

K základním charakteristikám biomasy patří chemické složení. Přítomnost reaktivních 

skupin důležitých pro vazbu kovů z roztoků byla stanovena metodou Fourierovi transformace 

na absorpční infračervené spektrum (FT-IR) pomocí techniky zeslabené totální refrektance 

(ATR) na spektrometru Nicolet iS10 v laboratořích Ústavu inženýrství životního prostředí, 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Obrázek 26).  

 

Obrázek 26: Spektrometr Nicolet iS10 (fa Thermo Scientific, USA) 
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Pro měření byl použit ATR nástavec s diamantovým krystalem. Parametry měření 

byly následující - rozsah měření 4 000 – 500 cm
-1

, počet skenů 128 (počet spekter 

kumulovaných v rámci jednoho stanovení). Tento počet skenů již dobře redukuje šum 

a usnadňuje rozlišení slabších pásů. Vyšší počet skenů nebyl zvolen z důvodu působení 

vzdušné vlhkosti v průběhu měření vzorku na diamantovém krystalu. Rozlišení bylo 

nastaveno na 4 cm
-1

. Nejprve jsem změřila pozadí. Jako pozadí byl využit okolní vzduch 

v laboratoři. Bezprostředně po změření pozadí byla na krystal nanesena souvislá vrstva 

vzorku pomocí teflonové špachtle a vzorek byl analyzován. Po provedení nastaveného 

počtu skenů bylo měření dokončeno. 

Obsah Cr(VI) ve vzorcích biomasy po procesu biosorpce byly analyzovány 

spektrofotometrickou metodou dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - 

Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem. 

Po předběžné úpravě vzorku, jejímž účelem bylo stabilizovat přítomné oxidační stupně 

Cr(VI) a Cr(III), reagoval Cr(VI) v kyselém prostředí s 1,5-difenylkarbazidem za tvorby 

červenofialového chrom-1,5-difenylkarbazonového komplexu
135

. Absorbance 

chrom-1,5-difenylkarbazonového komplexu byla měřena při vlnové délce 540 nm.  

Analýza byla provedena na přístroji DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) 

(Obrázek 27). 

 

Obrázek 27: Stanovení obsahu Cr(VI) na spektrofotometru DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) 

Obsah dalších sledovaných těžkých kovů po procesu biosorpce byly analyzovány 

dle aplikačních listů společnosti HACH LANGE pro fotometrickou analýzu vody na přístroji 

DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, německo): 

 Stanovení zinku: Metoda HACH LANGE 8009: Spektrofotometrická metoda 

se zinkonem. Zinek a ostatní kovy ve vzorku vytváří komplex s kyanidem. Přidání 

cyklohexanonu způsobilo selektivní uvolnění zinku. Zinek reagoval 

s 2-karboxy-2-hydroxy-5-sulfoformazylbenzenem (zincon) za vzniku modrého 

zabarvení. Intenzita modré barvy byla přímo úměrná množství zinku ve vzorku. 

Absorbance byla měřena při vlnové délce 620 nm (Obrázek 28). 
136
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Obrázek 28: Stanovení obsahu Zn(II) – příprava vzorku pro analýzu 

 Stanovení niklu: Metoda HACH LANGE 8037: Spektrofotometrická metoda 

s heptoximem. Ionty niklu reagovaly s heptoximem za tvorby žlutého komplexu, který 

byl extrahován pomocí chloroformu p.a. (fa PENTA, Česká republika) pro umožnění 

zvýšení citlivosti stanovení. Absorbance tohoto komplexu byla měřena při vlnové 

délce 430 nm (Obrázek 29). 
137

 

 

Obrázek 29: Stanovení obsahu Ni(II) – příprava vzorku pro analýzu 

Všechny tyto analýzy byly prováděny v laboratoři Institutu environmentálního 

inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. 
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5.8 Metodika hodnocení 

FT-IR spektrum je grafickým zobrazením funkční závislosti energie vyjádřené 

v procentech transmitance (T) nebo jednotkách absorbance (A) na vlnové délce dopadajícího 

záření. FT-IR spektra použitých biosorbentů byly vyhodnoceny na základě naučné literatury 

(Claydon, et al., 2012; McMurry, 2007, Červinka, et al., 1991)
 138-140

 a konzultací 

s Ing. Markétou Julinovou, PhD z Ústavu ochrany životního prostředí Fakulty technologické 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

Při sestavování kinetického modelu jsem vycházela z lineárních forem kinetických 

rovnic pseudo-prvního řádu a pseudo-druhého řádu. Rychlostní konstanty a doba do dosažení 

rovnováhy podle rovnic (2) a (3) byly zjištěny v tabulkovém procesoru Microsoft Office 

Excel 2010. Platnost modelů byla vyhodnocena na základě stanovení korelačního koeficientu 

(R
2
). Hodnoty R

2 
> 0,950 byly považovány za vyhovující. 

K návrhu experimentu a optimalizaci podmínek procesu biosorpce jsem využila 

statistickou metodu dvouúrovňového plně faktoriálního návrhu. Tento pokus byl zpracovaný 

v programu Minitab 16. Byla tím nalezena oblast prvotního optima, která byla následujícími 

dodatečnými pokusy zúžena. Modelování optimálních podmínek bylo tedy v prvním kroku 

provedeno se všemi vybranými faktory a jejich interakcemi. Na základě výsledků prvního 

modelu, byl vytvořen model druhý, do něhož byly započítány pouze statisticky významné 

faktory a interakce. Jako statistický významný faktor, resp. interakce, byl vyhodnocen ten, 

jehož P-hodnota byla nižší než 0,05. Celková vypovídací hodnota modelu je pak dána 

koeficientem R-Sq(adj) neboli koeficientem mnohonásobné determinace, který ukazuje, 

z jaké části jsou naměřené hodnoty vysvětlitelné pomocí provedené manipulace s faktory. 

Čím vyšší procentuální hodnoty koeficient dosahuje, tím má model menší šum. 

Lineární regresní analýzou linearizovaných tvarů izoterem jsem dále zjišťovala, který 

z použitých izotermních modelů lépe vyhovuje experimentálním údajům, a tedy daný děj lépe 

popisuje. Rovnice regrese a hodnota spolehlivosti R
2
 (druhá mocnina indexu korelace) byly 

zjištěny v tabulkovém procesoru Microsoft Office Excel 2010. Experimentální data byla 

zpracována také nelineární regresí pomocí funkce „řešitel“ v prostředí Microsoft Office Excel 

2010. Hodnoty R
2
 > 0,950 byly považovány za vyhovující. Získané výsledky byly zpracovány 

ve formě tabulek a grafů. K ověření vhodnosti modelu jsem použila také Pearsonův chí 

kvadrát test neboli test dobré shody (χ
2
), který indikuje shodu mezi experimentálními 

a teoretickými daty vypočítanými pro adsorpční kapacitu.  

Reprodukovatelnost metody byla stanovena na základě výpočtu relativní směrodatné 

odchylky sr z 5 samostatných nezávislých měření pro každý jednotlivý vzorek pomocí 

programu Microsoft Office Excel 2010. Všechna měření byla prováděna v jeden den. 

Procentuální chyba výsledků byla do ± 5 %. Korekce na možnou adsorpci Cr (VI) na vnitřním 

povrchu nádoby pomocí tzv. slepých vzorků byly realizovány za stejných podmínek 

experimentálních podmínek. 
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6 Výsledky 

V následujících podkapitolách jsou hodnoceny a diskutovány zjištěné dílčí výsledky 

chemického složení bakteriální buněčné stěny pomocí FT-IR analýzy, dále rychlosti 

a rovnováhy adsorpce iontů Cr(VI) pro jednotlivé vzorky biomasy a hodnocení vlivu 

přítomnosti ostatních vybraných těžkých kovů (zinečnaté a nikelnaté ionty) v roztoku na 

biosorpci Cr(VI). Získané poznatky a metodický postup biosorpce Cr(VI) z průmyslových 

odpadních vod pomocí neživé biomasy acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

a Acetobacter aceti byly následně využity při experimentálním použití reálných vzorků 

průmyslových odpadní vody ze zbrojařské výroby fy Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod. Pro 

experimentální porovnání odpovídaly modelové roztoky jednotlivých kovů resp. multi-

kovových systémů svým složením a koncentrací reálné průmyslové odpadní vodě. 

6.1 FT-IR analýza 

Základním poznatkem pro porozumění samotného mechanismu biosorpce je 

identifikace funkčních skupin buněčné stěny bakteriální biomasy podílejících se na 

biosorpčním procesu. Hlavní vazebná místa ovlivňující biosorpci mohou být znázorněna 

pomocí FT-IR spektra. 

FT-IR analýzy bakteriální biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

byly provedeny za účelem prošetření hlavních funkčních skupin zapojených do biosorpce 

Cr(VI). Výsledky analýz jsou diskutovány v následujících podkapitolách. FT-IR spektra 

znázorňují několik absorpčních pásů, ze kterých jsou složeny proteiny, lipidy, extracelulární 

polysacharidy a nukleové kyseliny. 

6.1.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Jak lze vidět z FT-IR spektra vzorku bakteriální biomasy Acidithiobacillus 

ferrooxidans (Obrázek 30), FT-IR analýza biopolymerů buněčné stěny prokázala přítomnost 

vhodných funkčních skupin k biosorpci Cr(VI). 
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Obrázek 30: FT-IR spektrum biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans 

Absorpční pás v oblasti vlnové délky od 3 020 až do 2 800 cm
-1

 indikuje skupinu 

alkylů uhlovodíků. Valenční vrcholy na 2 956, 2 934 a 2 875 cm
-1

 charakterizují asymetrické 

valenční -CH3 vazby, asymetrické valenční -CH2 vazby a valenční symetrické -CH2. Silný pás 

u 3 301 cm
-1

 a slabší pás při 3 071 cm
-1

, jsem přiradila k asymetrické a symetrické valenční 

skupině -NH2. Pás při 3 227 cm
-1

 naznačuje přítomnost asymetrické valenční skupiny –NH. 

Alkeny mají několik charakteristických valenčních vibrací. Vinylová vazba =C−H 

absorbuje v oblasti 3 020 až 3 100 cm
-1

. Velmi slabý a často málo zřetelný absorpční pás 

vazby C=C bývá kolem 1 650 cm
-1

. Popis infračervených spekter alkenů ukazuje, že se ve 

spektru vzorku biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans nevyskytuje absorpce vazby C=C. 

Pás valenční vibrace vazby C≡C v alkynech by měl být v oblasti 2 100 až 2 260 cm
-1

, 

kde alkyny mají intenzivní pás pro trojnou vazbu uvnitř řetězce. Alkyny s koncovou 

(terminální) trojnou vazbou by měly mít charakteristický ostrý a intenzivní pás valenční 

vibrace ≡C−H při 3 300 cm
-1

. Na základě infračerveného spektra biomasy Acidithiobacillus 

ferrooxidans lze konstatovat, že se ve vzorku nevyskytuje trojná vazba uvnitř řetězce alkynů 

resp. koncová trojná vazba alkynů. 

Velmi intenzivní pásmo mezi 1 750 a 1 620 cm
-1

 ukazuje na přítomnost 

karbonylové -C=O skupiny. Stanovením přesné polohy absorpčního pásu v této oblasti lze 

určit i typ karbonylové skupiny. Intenzivní ostré pásy u 1 655 cm
-1

 indikují přítomnost 

amidové skupiny. Vrchol na 1 662 cm
-1

 značí přítomnost skupiny –NH2 primárních amidů 

nebo skupiny –NH3 aminokyselin. Pásmo mezi 1 550 až 1 515 cm
-1

 charakterizuje -NH vazbu 

sekundárních amidů (-CONH). Pásy při 1 451 a 1 389 cm
-1

 jsem přiřadila vazbám -CH3 

a -CH2 skupin. 

V deformační oblasti tzv. „otisku palce“ (pod 1 500 cm
-1

) se nachází pásy, které nelze 

přiřadit dílčím funkčním skupinám, ale jsou charakteristické pro molekulu jako celek. Tuto 
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oblast lze pro danou sloučeninu jen stěží přesně interpretovat, neboť zde dochází ke 

spřahování vibrací. 

FT-IR analýza tedy prokázala přítomnost -CH, -CH2, -CH3, -NH, -NH2, -NH3, -COOH 

a -CONH skupin v biomase Acidithiobacillus ferrooxidans. Získané skupiny jsou skupiny, 

přítomné v každé molekule proteinu. 

6.1.2 Acetobacter aceti 

Stejně jako u bakteriální biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans, byla také u biomasy 

Acetobacter aceti provedena FT-IR analýza funkčních skupin v biopolymerech buněčné 

stěny. FT-IR spektrum vzorku bakteriální biomasy Acetobacter aceti znázorňuje Obrázek 31. 

Také u této biomasy prokázala FT-IR analýza přítomnost vhodných funkčních skupin 

k biosorpci Cr(VI). 

 

Obrázek 31: FT-IR spektrum biomasy Acetobacter aceti 

Dominantním znakem spektra je velmi široký absorpční pás rozprostírající se od 3 600 

do 3 100 cm
-1 

s maximem v 3 360 cm 
-1 

a příslušející vazbě O-H (alkoholy). Skupiny -OH 

velmi ochotně vytváří vodíkové můstky a poskytují tak velmi široký pás. Alkoholy mají 

charakteristickou absorpci valenční vibrace vazby O−H v oblasti 3 400 - 3 650 cm
-1

. Přesná 

poloha tohoto absorpčního pásu závisí na rozsahu vytvořených vodíkových vazeb v molekule. 

Alkoholy vázané vodíkovými vazbami mají širší absorpční pás v oblasti 3 300 – 3 400 cm
-1

, 

zatímco neasociované alkoholy mají poměrně ostrý absorpční pás kolem 3 600 cm
-1

. 

Alkoholy mají rovněž patrný intenzivní absorpční pás valenční vibrace vazby C−O v blízkosti 

vlnočtu 1 080 cm
-1

. Tato skupina je rovněž potvrzena deformační vibrací C-O-H u 1 400 cm
-1

.  
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Primární a sekundární aminy se také absorbují v oblasti 3 300 – 3 500 cm
-1

, avšak 

absorpční pásy aminů jsou obecně ostřejší a méně intenzivní než pásy hydroxylových skupin. 

U primárních aminů je to dvojice pásů valenčních vibrací při 3 450 cm
-1

 a 3 350 cm
-1

, 

u sekundárních aminů je to jeden pás při 3 350 cm
-1

. Popis infračervených spekter aminů tedy 

ukazuje, že se ve spektru vzorku biomasy Acetobacter aceti vyskytují sekundární aminy. 

Charakteristické pásy alkenů, tj. vinylová vazba =C−H absorbující v oblasti 3 020 až 

3 100 cm
-1

a absorpční pás vazby C=C kolem 1 650 cm
-1

 se ve spektru vzorku biomasy 

Acetobacter aceti nevyskytují, podobně jako u Acidithiobacillus ferrooxidans. 

V alkanech nejsou přítomné žádné funkční skupiny a všechny absorpce jsou 

způsobeny vibracemi vazeb C−H a C−C. Infračervená spektra alkanů tedy nemají velkou 

informační hodnotu. Vazby C-H v alkanech se projevují jako intenzivní absorpční pásy mezi 

2 850 a 2 960 cm
-1

. Jednoduchým vazbám C-C odpovídá více pásů deformačních vibrací 

v oblasti 800 - 1 300 cm
-1

. Jelikož většina organických sloučenin obsahuje z velké části 

nasycený uhlovodíkový skelet, nachází se tyto charakteristické pásy ve spektrech téměř všech 

organických sloučenin. Také v infračervených spektrech biomasy Acetobacter aceti je zjevný 

tento charakteristický pás valenčních vibrací vazeb C-H při 2 840 – 3 000 cm
-1

. 

Stejně jako u biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans, tak také u Acetobacter aceti se 

v oblasti 2 100 až 2 260 cm
-1

, resp. 3 300 cm
-1, 

nevyskytují valenční vibrace vazby C≡C, resp. 

≡C−H. V uvedeném vzorku biomasy se tedy nenachází trojná vazba uvnitř řetězce alkynů, ani 

koncová trojná vazba alkynů.  

Intenzivní pásmo mezi 1 700 a 1 600 cm
-1

 indikuje přítomnost karbonylové -C=O 

skupiny. Ostré valenční pásy u 1 650 cm
-1

 ukazují na přítomnost amidové skupiny, a to 

skupiny –NH2 primárních amidů nebo skupiny –NH3 aminokyselin. Pásmo mezi 1 570 až 

1 500 cm
-1

 charakterizuje deformační -NH vazbu sekundárních amidů (-CONH). Pásmo 

v rozmezí 1 200 – 1 280 jsem přiřadila vazbě -NH terciálních amidů (-NHCO). 

FT-IR analýza tedy prokázala přítomnost –CH, -OH, R-NH-R a –NH2 skupin 

v bakteriální biomase Acetobacter aceti. 

Ač se oba popsané druhy řadí k acidofilním gramnegativním bakteriím, lze 

vypozorovat určité rozdíly ve stavbě buněčné stěny. V buněčné stěně bakterií druhu 

Acetobacter aceti se oproti bakteriím druhu Acidithiobacillus ferrooxidans nachazí 

alkoholová –OH skupina. Ostatní popsané funkční skupiny se nachází shodně v obou 

vybraných typech biomasy. 

6.2 Hodnocení kinetiky adsorpce Cr(VI) 

Kinetika adsorpce neboli rychlost odstraňování rozpuštěné látky závisí na rychlosti 

jednotlivých dílčích kroků, které se na procesu adsorpce podílejí (transport adsorbátu 

k povrchu sorbentu, difúze adsorbátu v pórech adsorbentu a vlastní adsorpce na vnitřním 

povrchu adorbentu). Rychlost adsorpce je lineárně závislá na vzdálenosti od rovnováhy. 
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Výsledná data jsou uvedena v následujících podkapitolách. Z experimentálně 

získaných hodnot z časové závislosti adsorpce byly vyhodnoceny kinetické modely pseudo-

prvního a pseudo-druhého řádu. Zvolena byla vždy ta rychlostní rovnice, která nejlépe 

reprodukovala experimentální data. 

6.2.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Při biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans dosáhla maximální 

hodnota sorpční kapacity q = 286,5 mg g
-1

. Této hodnoty bylo dosaženo po 100 min 

biosorpčního procesu, kdy došlo k nasorbování 59,8 % iontů Cr(VI) na buněčný povrch 

neživé bakteriální biomasy. Po této době již došlo k ustavení rovnováhy. Dvě třetiny 

maximálního množství těžkého kovu byly nasorbovány již během prvních 10 min.  

Adsorpční rovnováha procesu biosorpce Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferrooxidans byla na základě studia kinetiky stanovena na 80 min. Závislost obsahu iontů 

Cr(VI) na době expozice je zobrazena na Obrázku 32. 

 

Obrázek 32: Účinnost odstranění Cr(VI) z roztoku biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans v závislosti na čase 

při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

Pro hodnocení a popis kinetiky adsorpce jsem použila matematické modely, a sice 

Lagergrenův kinetický model pseudo-prvního řádu a kinetický model pseudo-druhého řádu 

(Obrázek 33 - 34). Hodnota korelačního koeficientu pseudo-prvního řádu, resp. pseudo-

druhého řádu, dosáhla hodnoty 0,966, resp. 0,979. Získané hodnoty korelačního koeficientu 

R
2
 jsou poměrně vysoké a s ohledem na velikost R

2
 se odlišují minimálně. Z hodnot 

korelačního koeficientu by bylo možno soudit, že kinetika adsorpce Cr(VI) biomasou 

Acidithiobacillus ferrooxidans lépe odpovídá modelu pseudo-druhého řádu. Teoretická 

hodnota adsorpční kapacity q vypočítána z grafu log (qe-qt) vers. t tuto skutečnost ještě více 

potvrdila. Vypočítaná teoretická hodnota q v modelu pseudo-prvního řádu se rovnala 

127,0 mg g
-1

 a výrazně se tak liší od experimentálně stanovené hodnoty (q = 286,5 mg g
-1

). 
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Reakci tedy nelze označit za reakci pseudo-prvního řádu. Hodnota korelačního koeficientu 

u modelu pseudo-druhého řádu splňuje podmínku R
2
 > 0,950, avšak i v tomto případě se 

teoretická hodnota adsorpční kapacity q (q = 295,8 mg g
-1

) mírně liší od hodnoty 

experimentální. V porovnání s modelem psedo - prvního řádu je však teoretická hodnota 

modelu pseudo-druhého řádu bližší experimentální hodnotě. Na procesu adsorpce se tak bude 

podílet více mechanismů, a to především fyzikální adsorpce a chemisorpce. 

 

Obrázek 33: Grafický model kinetiky adsorpce pseudo-prvního řádu pro Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferroxidans při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

 

Obrázek 34: Grafický model kinetiky adsorpce pseudo-druhého řádu pro Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferroxidans  při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

Celková rychlost adsorpce je daná rychlostní konstantou k2, která je mnohem nižší 

(3,3.10-4 mg g-1 min-1) než počáteční rychlost adsorpce h10 v čase t→0, kdy bylo zjištěno, že 

v prvních 10 min adsorpce došlo k odstranění 11,19 g mg-1 min-1. Tento výsledek ukazuje na 

příznivý počátek procesu adsorpce, což je žádoucí pro praktické využití biosorbentu. Celková 
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rychlost adsorpce daná konstantou k2 je však velmi nízká a tedy proces bude pomalý. Pro přehled 

jsou jednotlivé parametry kinetiky adsorpce Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans 

modelů pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu uvedeny v Tabulce 12: 

Tabulka 12: Konstanty kinetiky pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu pro adsorpci Cr(VI) biomasou 

Acidithiobacillus ferrooxidans při c0 = 100 mg l
-1

; t = 20 °C, f = 150 ot min
-1

. 

Kinetické konstanty pseudo-prvního řádu 

k1 

[min
-1

] 

qteo 

[mg g
-1

] 

qexp 

[mg g
-1

] 

R
2 

[-] 

1,7 10
-2
 127,0 286,5 0,966 

Kinetické konstanty pseudo-druhého řádu 

k2 

[g mg
-1 

min
-1

] 

qteo 

[mg g
-1

] 

qexp 

[mg g
-1

] 

R
2 

[-] 

3,3 10
-4
 295,8 286,5 0,979 

Legenda: k1 - Lagergrenova rychlostní konstanta prvního řádu (min
-1

); k2 - rychlostní konstanta pseudo-druhého 

řádu (g mg
-1

 min
-1

); R
2
 – hodnota spolehlivosti (druhá mocnina indexu korelace) (-); qteo – teoretická adsorpční 

kapacita (mg g
-1

); qexp – experimentálně stanovená adsorpční kapacita (mg g
-1

). 

6.2.2 Acetobacter aceti 

Ze studia kinetiky adsorpce Cr(VI) vyplynulo, že k ustavení adsorpční rovnováhy 

došlo po 100 min. Účinnost odstranění iontů Cr(VI) v závislosti na době expozice je 

zobrazena na Obrázku 35. Při biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti dosáhla 

maximální hodnota sorpční kapacity q = 436,9 mg g
-1

. Této hodnoty bylo dosaženo po 100 

min biosorpčního procesu, kdy došlo k nasorbování 89,7 % iontů Cr(VI) na buněčný povrch 

neživé bakteriální biomasy. Vysokou účinnost adsorpce pro Cr(VI) však zvolená biomasa 

vykazovala již po 10 min, kdy došlo k nasorbování 64,4 % iontů Cr(VI). 

 

Obrázek 35: Účinnost odstranění Cr(VI) z roztoku biomasou Acetobacter aceti v závislosti na čase při 

t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1
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K popisu kinetiky biosrpce Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti byly stejně jako 

u biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans využity dva matematické modely, a sice 

Lagergrenův kinetický model pseudo-prvního řádu a kinetický model pseudo-druhého řádu. 

Tyto modely byly opět vyhodnoceny na základě linearity děje a hodnoty korelačního 

koeficientu R
2
.  

U kinetického modelu pseudo-prvního řádu byla vypočtena hodnota korelačního 

koeficientu R
2 

= 0,953. Z Obrázku 36 je zřetelně vidět nelinearita děje. Teoretická hodnota 

adsorpční kapacity q (q = 139,8 mg g
-1

) vypočítána z grafu log (qe - qt) vers. t neodpovídá 

experimentálně stanovené hodnotě (q = 428,5 mg g
-1

). Reakci tedy nelze označit za pseudo-

prvního řádu. 

 

Obrázek 36: Grafický model kinetiky adsorpce pseudo-prvního řádu pro Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti při 

t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

U kinetického modelu pseudo-druhého řádu byla vypočtena hodnota korelačního 

koeficientu R
2 

= 0,958 (Obrázek 37). Teoretická hodnota adsorpční kapacity 

q (q = 424,1 mg g
-1

) se blíží hodnotě experimentální. Ačkoliv tedy tento model také těsně 

splňuje R
2
 > 0,950, dle hodnoty teoretické adsorpční kapacity se jeví jako vhodný k popisu 

kinetiky biosorpce Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti. I v tomto případě by tedy mohla být 

chemisorpce omezujícím faktorem procesu adsorpce. 
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Obrázek 37: Grafický model kinetiky adsorpce pseudo-druhého řádu pro Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti 

t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, , f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

Také v případě biomasy Acetobacter aceti je hodnota rychlostní konstanty k2, udávající 

celkovou rychlost adsorpce, mnohem nižší (2,5.10-4 g mg-1 min-1) než počáteční rychlost 

adsorpce h10 v čase t→0, kdy bylo zjištěno, že v prvních 10 min adsorpce došlo k odstranění 

22,41 g mg-1 min-1. Tento výsledek opět ukazuje na příznivý počátek procesu adsorpce, což je 

žádoucí pro praktické využití biosorbentu, avšak také tento proces bude pomalý. V Tabulce 13 

jsou uvedeny parametry kinetiky adsorpce Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti pro model 

pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu. 

Tabulka 13: Konstanty kinetiky pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu pro adsorpci Cr(VI) biomasou 

Acetobacter aceti při c0 = 100 mg l
-1

; t = 20 °C, f = 150 ot min
-1

. 

Kinetické konstanty pseudo-prvního řádu 

k1 

[min
-1

] 

qteo 

[mg g
-1

] 

qexp 

[mg g
-1

] 

R
2 

[-] 

6,8 10
-2
 139,8 428,5 0,953 

Kinetické konstanty pseudo-druhého řádu 

k2 

[g mg
-1 

min
-1

] 

qteo 

[mg g
-1

] 

qexp 

[mg g
-1

] 

R
2 

[-] 

2,5 10
-4
 424,1 428,5 0,958 

Legenda: k1 - Lagergrenova rychlostní konstanta prvního řádu (min
-1

); k2 - rychlostní konstanta pseudo-druhého 

řádu (g mg
-1

 min
-1

); R
2
 – hodnota spolehlivosti (druhá mocnina indexu korelace) (-); qteo – teoretická adsorpční 

kapacita (mg g
-1

); qexp – experimentálně stanovená adsorpční kapacita (mg g
-1

). 

6.3 Hodnocení modelování optimálních podmínek biosorpce 

Účinek vybraných faktorů na adsorpční kapacitu bakteriální biomasy byl modelován 

pomocí 2
4 

faktoriálního návrhu v programu Minitab. Cílem faktoriálních návrhů je navrhnout 
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takové uspořádání pokusů či měření, které by co nejlépe postihlo vlivy jednotlivých faktorů 

a jejich interakcí na sledovanou veličinu. Ve svém úplném faktoriálním experimentu jsem 

zvážila provedení všech možných kombinací úrovní sledovaných faktorů. Zkoumané faktory 

byly: hodnota pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D). 

Všechny faktory byly kvantitativní. 

Jednotlivé faktory a úrovně 2
4
 faktoriálního návrhu jsou uvedeny v metodice 

(Tabulka 11). Soubor dat pro tento experiment je zobrazen v Tabulce 14. 

Tabulka 14: Matrice 2
4
 faktoriálního návrhu odstranění Cr(VI).

 

Pokus 

FAKTOR A. ferrooxidans A. aceti 

A B C D q [%] q [%] 

1 -1 -1 -1 -1 61 85 

2 +1 -1 -1 -1 33 58 

3 -1 +1 -1 -1 29 53 

4 +1 +1 -1 -1 43 68 

5 -1 -1 +1 -1 66 91 

6 +1 -1 +1 -1 7 33 

7 -1 +1 +1 -1 30 53 

8 +1 +1 +1 -1 11 36 

9 -1 -1 -1 +1 52 74 

10 +1 -1 -1 +1 38 63 

11 -1 +1 -1 +1 22 47 

12 +1 +1 -1 +1 32 56 

13 -1 -1 +1 +1 54 88 

14 +1 -1 +1 +1 6 31 

15 -1 +1 +1 +1 33 59 

16 +1 +1 +1 +1 7 32 

Legenda: faktor A – hodnota pH; faktor B – teplota; faktor C -  koncentrace biomasy; faktor D - frekvence 

promíchávání; q – adsorpční kapacita; znaky -1/+1 označují úroveň faktoru (minimální/maximální) 

Vizualizaci experimentu pro jednotlivé typy biomasy pomocí krychlového diagramu 

prezentují Obrázek 38 a Obrázek 39. Krychlový graf zobrazuje průměrné hodnoty odezvy při 

všech kombinacích faktorů ovlivňujících sledovaný proces. Na základě krychlového grafu je 

tedy možné určit nejlepší a nejhorší kombinace faktorů pro dosažení požadované optimální 

odezvy. Na základě krychlového diaghramu pro biomasu Acidithiobacillus ferrooxidans se 

jeví jako nejvhodnější kombinace faktorů tyto úrovně: A(-1), B(-1), C(+1), D(-1). Stejná 

kombinace úrovní vybraných faktorů se pak zdá vhodná také pro biomasu Acetobacter aceti. 
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Obrázek 38: Modelové zobrazení dat pro optimalizaci biosorpčního procesu odstranění Cr(VI) biomasou 

Acidithiobacillus ferrooxidans pomocí krychlového diagramu 

 

Obrázek 39: Modelové zobrazení dat pro optimalizaci biosorpčního procesu odstranění Cr(VI) biomasou 

Acetobacter aceti pomocí krychlového diagramu 

6.3.1 Analýza faktoriálního návrhu pro biomasu Acidithiobacillus ferrooxidans 

Hlavním cílem analýzy plánovaného experimentu je určit, které z faktorů a interakcí 

mají výrazný vliv na výsledek experimentu. K tomu účelu slouží výstupy v protokolu a grafy. 

Jelikož jsem prováděla faktoriální experiment bez opakování, byla všechna měření využita 

k výpočtu efektů a nezbývala tak žádná informace pro odhad chyby měření (počet stupňů 

volnosti je nula). Pro posouzení významnosti jsem využila faktu, že pokud jsou všechny 

faktory i interakce nevýznamné, mají jejich efekty normální rozdělení. Pokud se některý efekt 

vymyká normálnímu rozdělení, ukazuje to na jeho významnost. 
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Z důvodu lepší možnosti odhadu velikosti experimentálního šumu jsem vynechala 

interakce vyššího řádu než 2. Vypočtené efekty jsou znázorněné v Tabulce 15. V prvním 

sloupci (Efekt) je vypočtený efekt faktoru (odezva na změnu faktoru z hodnoty -1 na +1). Ve 

druhém sloupci (Koeficient) je regresní koeficient (polovina efektu faktoru). Standardní 

odchylka odhadu koeficientu regrese (třetí sloupec) ukazuje, jak přesně model odhaduje 

hodnotu regresního koeficientu. Standardní odchylka koeficientu je vždy kladná. Čím menší 

je standardní odchylka, tím přesnější je odhad. V tomto případě je standartní odchylka pro 

každý odhadovaný regresní koeficient stejná, matice je tedy ortogonální a odchylka se rovná 

druhé odmocnině (MSE / n), kde MSE = střední kvadratická odchylka a n = počet pozorování. 

Hodnota T značí poměr velikosti signálu k velikosti šumu. V případě, že signál je slabý 

vzhledem k šumu, pak absolutní velikost hodnoty T je malá, a tedy je pravděpodobné, že 

signál není statistický významný. V pátém sloupci (P) je statistická významnost faktoru nebo 

interakce. 

Tabulka 15: Vypočítané efekty a koeficienty adsorpční kapacity biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans.
 

 Efekt Koeficient 

Standardní 

odchylka 

koeficientu 

T P 

Faktor/Interakce  32,75 1,257 26,04 0,000 

A -21,25 -10,62 1,257 -8,45 0,000 

 B -13,75 -6,87 1,257 -5,47 0,003 

C -12,00 -6,00 1,257 -4,77 0,005 

D -4,50 -2,25 1,257 -1,79 0,134 

A*B 16,00 8,00 1,257 6,36 0,001 

A*C -16,75 -8,38 1,257 -6,66 0,001 

A*D 1,75 0,87 1,257 0,70 0,518 

B*C 0,75 0,38 1,257 0,30 0,778 

B*D -0,25 -0,13 1,257 -0,10 0,925 

C*D 1,00 0,50 1,257 0,40 0,707 

R-Sq(adj) = 93,11 % 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D). Efekt - odezva 

na změnu faktoru z hodnoty -1 na +1; Koeficient - regresní koeficient (polovina efektu faktoru); 

Standardní odchylka koeficientu - přesnost odhadu hodnoty regresního koeficientu; T  - poměr velikosti 

signálu k velikosti šumu; P -  statistická významnost faktoru nebo interakce. 

Platnými členy modelu jsou ty, které mají relativně velkou statistickou významnost, tj. 

jejich P-hodnota se blíží nule. Čím vyšší hodnota P, tím je větší pravděpodobnost, že 

pozorovaný efekt se v procesu vyskytuje jenom náhodou. Celková vypovídací hodnota 

modelu je pak dána koeficientem R-Sq(adj) (koeficient mnohonásobné determinace). Tento 

mnou navržený model procesu vykazuje koeficient R-Sq(adj) 93,1 %. Tato hodnota je vysoká 
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a lze tedy říci, že proces vykazuje poměrně malý šum. Také to poukazuje na zbytečnost 

některých faktorů a interakcí (faktor D, interakce AD, BC, BD, CD). 

Dalším krokem při vyhodnocení výsledků experimentu je oddělení významných 

faktorů od těch, které jsou jen výsledkem experimentálního šumu. K tomuto účelu slouží 

Paretův diagram a normální pravděpodobnostní diagram. V Paretově diagramu jsou efekty 

faktorů a interakcí seřazené podle velikosti. Větší vypočtené efekty by dle předpokladu měly 

patřit těm faktorům, které mají na proces skutečný vliv. V grafu je také zobrazena referenční 

křivka s kritickou hodnotou vypočtenou na základě předpokladu, že nejmenší změna účinku je 

pouze náhodná chyba. 

Dle Paretova diagramu (Obrázek 40) je patrné, že na proces biosorpce mají vliv 

faktory přesahující kritickou hodnotu (2,571): hodnota pH (A), teplota (B), koncentrace 

biomasy (C) a jejich vzájemné interakce (pH + koncentrace (AC); pH + teplota (AB)). 

  

Obrázek 40:Paretův diagram vlivu vybraných faktorů a jejich interakcí na proces biosorpce Cr(VI) za použití 

biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D). 

Vyhodnocení experimentu pomocí normálního pravděpodobnostního diagramu 

(Obrázek 41) je založeno na hypotéze, že samotný experimentální šum má normální 

rozdělení. Čísla pocházející z normálního rozdělení vynesena do tohoto diagramu se dají 

proložit přímkou. To znamená, že body které leží na přímce, patří šumu. Body, které leží 

mimo přímku, patří významným faktorům. Z normálního pravděpodobnostního diagramu pro 

proces biosorpce Cr(VI) za použití biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans je tedy patrné, že 

výsledky jsou v souladu s výsledky z Paretova diagramu a také s výsledkovou tabulkou. 
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Obrázek 41: Normální pravděpodobnostní diagram vlivu vybraných faktorů a jejich interakcí na proces 

biosorpce Cr(VI) za použití biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D). 

Pro doplnění uvádím také diagram vlivu jednotlivých faktorů na proces biosorpce 

(Obrázek 42) a diagram vzájemných interakcí (Obrázek 42). Interakce je přítomna, jestliže 

efekt jednoho faktoru na odezvě Y není stejný pro všechny úrovně jiného faktoru. V diagramu 

hlavních efektů (Obrázek 41) je vidět velikostní rozdíl v efektu jednotlivých faktorů na proces 

biosorpce. Efekt faktoru A (pH) je vyšší než efekty ostatních faktorů. Efekt faktoru D 

(fekvence promíchávání) je zanedbatelný.  

 

Obrázek 42: Diagram vlivu jednotlivých vybraných faktorů na proces biosorpce Cr(VI) za použití biomasy 

Acidithiobacillus ferrooxidans 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D). 



Martina Nováčková: Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

2015  85 

Z diagramu interakcí (Obrázek 43) je patrné, že interakce AB (pH-teplota) a AC (pH-

koncentrace) je větší než ostatní interakce. Při bližším pohledu lze vidět, že proces je necitlivý 

na teplotu při horní úrovni hodnoty pH, je však velmi citlivý na teplotu při dolní úrovni 

hodnoty pH. Podobně je necitlivý na koncentraci biomasy při dolní úrovni hodnoty pH 

a velmi citlivý při horní úrovni hodnoty pH. 

 

Obrázek 43: Diagram vzájemných interakcí vybraných faktorů na proces biosorpce Cr(VI) za použití biomasy 

Acidithiobacillus ferrooxidans 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D). 

Zakreslená rezidua do pravděpodobnostního grafu ukazují uspokojivé přibližně 

normální rozdělení reziduí (rezidua leží prakticky na přímce) (Obrázek 44). Model lze tedy 

považovat za odpovídající. 

 

Obrázek 44: Pravděpodobnostní diagram reziduí pro model procesu biosorpce Cr(VI) za použití biomasy 

Acidithiobacillus ferrooxidans 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D). 
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V následujícím kroku jsem s ohledem na výsledky prvního modelu odstranila 

nevýznamné faktory (D) a interakce (AD, BC, BD, CD) a opět provedla analýzu. Model 

procesu tentokrát vyšel mnohem úspornější (Tabulka 16). 

Tabulka 16: Vypočítané efekty a koeficienty adsorpční kapacity biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans.
 

 Efekt Koeficient 

Standardní 

odchylka 

koeficientu 

T P 

Faktor/Interakce  32,75 1,189 27,54 0,000 

A -21,25 -10,62 1,189 -8,94 0,000 

B -13,75 -6,87 1,189 -5,78 0,000 

C -12,00 -6,00 1,189 -5,05 0,001 

A*B 16,00 8,00 1,189 6,73 0,000 

A*C -16,75 -8,38 1,189 -7,04 0,000 

R-Sq(adj) = 93,84 % 

 
Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C). Efekt - odezva na změnu faktoru z hodnoty -1 

na +1; Koeficient - regresní koeficient (polovina efektu faktoru); Standardní odchylka koeficientu - 

přesnost odhadu hodnoty regresního koeficientu; T  - poměr velikosti signálu k velikosti šumu; P - 

statistická významnost faktoru nebo interakce. 

Po vyloučení jednoho faktoru a čtyřech interakcí se vypovídající schopnost modelu 

zvýšila z 93,1 % na 93,8 %, tj. o 0,7 %. Vypovídací hodnota modelu se výrazně nezměnila, 

avšak upravený model splňuje princip úspornosti, kdy cílem je nalezení modelu s nejmenším 

počtem členů a vysokou vypovídací hodnotou. Vyloučením některých členů z výsledného 

modelu procesu se zvýšila také rozlišovací schopnost experimentu. 

Po omezení počtu faktorů jsem hledala optimum pomocí metody odezvových ploch. 

Ty jsem si dle grafických možností programu Minitab znázornila povrchovým 

a vrstevnicovým diagramem. Trojrozměrné povrchové diagramy vzájemných interakcí 

faktorů AB, AC a BC na Obrázcích 45 - 47 znázorňují odezvovou plochu pomocí stínových 

modelů. Z modelů je patrné, že nejvyšší adsorpční kapacity biomasy Acidithiobacillus 

ferrooxidans bylo dosaženo při minimální úrovni faktoru A (hodnotě pH), minimální úrovni 

faktoru B (teplotě) a maximální úrovni faktoru C (koncentraci biomasy). 
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Obrázek 45: Povrchový diagram vlivu interakce hodnoty pH a teploty v procesu biosorpce na adsorpční 

kapacitu biomasy 

 

Obrázek 46: Povrchový diagram vlivu interakce hodnoty pH a koncentrace biomasy v procesu biosorpce na 

adsorpční kapacitu biomasy 
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Obrázek 47: Povrchový diagram vlivu interakce teploty a koncentrace biomasy v procesu biosorpce na 

adsorpční kapacitu biomasy 

Z  vrstevnicových diagramů lze lépe vyhodnotit optimální hodnotu jednotlivých 

faktorů ovlivňujících proces biosorpce. Z Obrázku 48, který znázorňuje interakci pH-teplota, 

je zřetelně vidět, že nejvyšší adsorpční kapacity je dosaženo až na samotné minimální úrovni 

faktorů A a B, tedy pH = 1 a teploty 20 °C, zatímco nejnižší adsorpční kapacity je dosaženo 

při maximální úrovni faktoru B, tj. teplotě 40 °C. 

 

Obrázek 48: Vrstevnicový diagram interakce dvou faktorů -  hodnoty pH (A) a teploty (B) 

Ze všech vzájemných interakcí zkoumaných faktorů má největší vliv na proces 

biosorpce interakce hodnoty pH a koncentrace biomasy. Vrstevnicový diagram na Obrázku 49 

ukazuje prospěšnost nízké hodnoty pH na adsorpční kapacitu biomasy. Zároveň si lze 

všimnout vyšší adsorpční schopnosti při maximální zkoumané hodnotě koncentrace biomasy. 
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Z hlediska ekonomických nákladů však při zachování nízké úrovně hodnoty pH není rozdíl 

v adsorpční schopnosti při minimální a maximální hodnotě koncentrace biomasy nijak 

významný a lze tedy koncentraci biomasy snížit. 

 

Obrázek 49: Vrstevnicový diagram interakce dvou faktorů -  hodnoty pH (A) a koncentrace biomasy (C) 

Obrázek 50 znázorňuje interakci teplota - koncentrace biomasy. Tato interakce patří 

dle výsledků analýzy k nevýznamným. Avšak potvrzuje výsledky patrné z předchozích 

diagramů, tj. vhodnost nízké teploty a vysoké koncentrace biomasy.  

 

Obrázek 50: Vrstevnicový diagram interakce dvou faktorů -  teploty (B) a koncentrace biomasy (C) 

Z analýzy tedy jasně vyplývá vysoký vliv hodnoty pH na proces biosorpce Cr(VI) 

pomocí biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans a její interakce s teplotou roztoku 

a koncentrací biomasy v roztoku. Pro samotný experiment biosorpce Cr(VI) pomocí 
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bakteriální biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans byly na základě analýzy 2
4
 faktoriálního 

návrhu zvoleny podmínky biosorpce následovně (Tabulka 17): 

Tabulka 17: Optimalizované podmínky biosorpce Cr(VI) pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans. 

FAKTOR NÁZEV JEDNOTKA HODNOTA 

A pH - 1 

B teplota °C 20 

C koncentrace mg ml
-1

 0,2 

D frekvence ot min
-1

 200 

6.3.2 Analýza faktoriálního návrhu pro biomasu Acetobacter aceti 

Analýza faktoriálního návrhu pro biomasu Acetobacter aceti probíhala za stejných 

podmínek jako analýza faktoriálního návrhu pro biomasu Acidithiobacillus ferrooxidans, tedy 

faktoriální experiment bez opakování s vynecháním interakcí vyššího řádu než 2. Vypočtené 

efekty jsou uvedeny v Tabulce 18. 

Tabulka 18: Vypočítané efekty a koeficienty adsorpční kapacity biomasy Acetobacter aceti.
 

 Efekt Koeficient 

Standardní 

odchylka 

koeficientu 

T P 

Faktor/Interakce  57,94 1,254 46,20 0,000 

A -21,62 -10,81 1,254 -8,62 0,000 

B -14,87 -7,44 1,254 -5,93 0,002 

C -10,13 -5,06 1,254 -4,04 0,010 

D -3,37 -1,69 1,254 -1,35 0,236 

A*B 16,63 8,31 1,254 6,63 0,001 

A*C -18,13 -9,06 1,254 -7,23 0,001 

A*D 0,12 0,06 1,254 0,05 0,962 

B*C -0,87 -0,44 1,254 -0,35 0,741 

B*D -0,62 -0,31 1,254 -0,25 0,813 

C*D 2,63 1,31 1,254 1,05 0,343 

R-Sq(adj) = 93,48 % 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D). Efekt - odezva 

na změnu faktoru z hodnoty -1 na +1; Koeficient - regresní koeficient (polovina efektu faktoru); 

Standardní odchylka koeficientu - přesnost odhadu hodnoty regresního koeficientu; T  - poměr velikosti 

signálu k velikosti šumu; P - statistická významnost faktoru nebo interakce. 
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Analýza modelu pro biomasu Acetobacter aceti ukázala, že faktory A (pH), B 

(teplota), C (koncentrace) a interakce AB a AC jsou významné (jejich P-hodnota se blíží 

nule). Koeficient mnohonásobné korelace R-Sq(adj) vykazuje hodnotu 93,48 %, což 

naznačuje vysokou vypovídací hodnotu modelu a malý šum. I v tomto modelu se potvrdila 

zbytečnost některých faktorů a interakcí. 

V následujícím kroku jsem pomocí Paretova a normálního pravděpodobnostního 

diagramu oddělila významné a nevýznamné faktory tzv. experimentální šum. Ze seřazení 

jednotlivých faktorů a interakcí a překročení kritické hodnoty v Paretově diagramu 

(Obrázek 51) lze vyčíst, že na proces biosorpce mají vliv především tyto faktory: hodnota pH 

(A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a jejich vzájemné interakce (pH + teplota (AB); 

pH + koncentrace biomasy (AC)). 

  

Obrázek 51:Paretův diagram vlivu vybraných faktorů a jejich interakcí na proces biosorpce Cr(VI) za použití 

biomasy Acetobacter aceti 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D) 

V následujícím grafu jsou zakresleny efekty všech faktorů a interakcí do 

pravděpodobnostního diagramu (Obrázek 51). Je vidět, že efekty faktorů A (pH), B (teplota), 

C (koncentrace) a interakcí AB a AC významně vzdáleny od přímky, která může být 

uvažována pro náhodnou variabilitu. Normální pravděpodobnostní diagram pro proces 

biosorpce Cr(VI) za použití biomasy Acetobacter aceti potvrzuje výsledky z Paretova 

diagramu (Obrázek 52) a také z výsledkové tabulky (P-hodnota) (Tabulka 16).  
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Obrázek 52: Normální pravděpodobnostní diagram vlivu vybraných faktorů a jejich interakcí na proces 

biosorpce Cr(VI) za použití biomasy Acetobacter aceti 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D) 

Dále je stejně jako u předchozí bakteriální biomasy uveden diagram vlivu jednotlivých 

faktorů na proces biosorpce (Obrázek 53) a diagram vzájemných interakcí (Obrázek 53). 

Rozdíl ve velikosti vlivu jednotlivých faktorů na proces biosorpce je i v tomto případě 

markantní, viz efekt faktoru A oproti efektu faktoru D (Obrázek 52). Stejně tak je velmi dobře 

vidět citlivost resp. necitlivost procesu na teplotu a koncentraci biomasy při různých úrovních 

hodnoty pH (Obrázek 54). 

 

Obrázek 53: Diagram vlivu jednotlivých vybraných faktorů na proces biosorpce Cr(VI) za použití biomasy 

Acetobacter aceti 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D) 
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Obrázek 54: Diagram vzájemných interakcí vybraných faktorů na proces biosorpce Cr(VI) za použití biomasy 

Acetobacter aceti 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D) 

Dle zakreslení reziduí do pravděpodobnostního diagramu (Obrázek 55) lze rozdělení 

reziduí považovat za normální a model za vhodně navržený. 

 

Obrázek 55: Pravděpodobnostní diagram reziduí pro model procesu biosorpce Cr(VI) za použití biomasy 

Acetobacter aceti. 

Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C) a frekvence promíchávání (D) 

Vzhledem k výsledkům prvního modelu jsem v dalším kroku odstranila všechny 

nevýznamné faktory (D) a interakce (AD, BC, BD, CD) a provedla novou analýzu. I v tomto 

případě model procesu vyšel mnohem úspornější (Tabulka 19). 
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Tabulka 19: Vypočítané efekty a koeficienty adsorpční kapacity biomasy Acetobacter aceti.
 

 Efekt Koeficient 

Standardní 

odchylka 

koeficientu 

T P 

Faktor/Interakce  57,94 1,
128

 51,36 0,000 

A -21,62 -10,81 1,128 -9,58 0,000 

B -14,87 -7,44 1,128 -6,59 0,000 

C -10,13 -5,06 1,128 -4,49 0,001 

A*B 16,63 8,31 1,128 7,37 0,000 

A*C -18,13 -9,06 1,128 -8,03 0,000 

R-Sq(adj) = 94,72% 

 
Legenda: pH (A), teplota (B), koncentrace biomasy (C). Efekt - odezva na změnu faktoru z hodnoty -1 

na +1; Koeficient - regresní koeficient (polovina efektu faktoru); Standardní odchylka koeficientu - 

přesnost odhadu hodnoty regresního koeficientu; T  - poměr velikosti signálu k velikosti šumu; P - 

statistická významnost faktoru nebo interakce. 

Vypovídací schopnost modelu se po odstranění nevýznamných faktorů a interakcí 

zvýšila z 93,5 % na 94,7 %, tj. o 1,2 %. Upravený model by tedy mohl být více odpovídající 

skutečnosti a především splňuje princip úspornosti (nejmenší počet členů, nejvyšší vypovídací 

hodnota). Došlo tím také ke zvýšení rozlišovací schopnosti experimentu. 

Hledání optima pomocí metody odezvových ploch se osvědilo i pro model biomasy 

Acetobacter aceti. Odezvové plochy znázorňují stínové modely na trojrozměných 

povrchových diagramech vzájemných interakcí faktorů AB, AC a BC (Obrázek 56 - 58). 

Z modelů vyplývá, že nejvyšší adsorpční kapacity biomasy Acetobacter aceti bylo dosaženo 

při minimální úrovni faktoru A (hodnotě pH), minimální úrovni faktoru B (teplotě) 

a maximální úrovni faktoru C (koncentraci biomasy). 

 

Obrázek 56: Povrchový diagram vlivu interakce hodnoty pH a teploty v procesu biosorpce na adsorpční 

kapacitu biomasy 



Martina Nováčková: Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

2015  95 

 

Obrázek 57: Povrchový diagram vlivu interakce hodnoty pH a koncentrace biomasy v procesu biosorpce na 

adsorpční kapacitu biomasy 

 

Obrázek 58: Povrchový diagram vlivu interakce teplotya koncentrace biomasy v procesu biosorpce na 

adsorpční kapacitu biomasy 

Optimální hodnotu jednotlivých faktorů ovlivňujících proces biosorpce Cr(VI) pomocí 

biomasy Acetobacter aceti lze lépe odvodit z vrstevnicových diagramů. Na Obrázku 59 je lze 

vypozorovat, že nejvyšší adsorpční kapacity je dosaženo na minimální úrovni faktorů A a B, 

tedy pH = 2 a teploty 20 °C, zatímco nejnižší adsorpční kapacity je dosaženo při maximální 

úrovni faktoru B - teplotě 40 °C při zachování minimální úrovně pH = 2. 
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Obrázek 59: Vrstevnicový diagram interakce dvou faktorů -  hodnoty pH (A) a teploty (B) 

Interakce hodnoty pH a koncentrace biomasy v roztoku není tak výrazná, jako 

interakce pH s teplotou, avšak i ta má svůj podíl na úspěšnosti procesu. Vrstevnicový diagram 

na Obrázku 60 opět potvrzuje důležitost nízké hodnoty pH a poukazuje na vyšší adsorpční 

schopnost biomasy při její vyšší koncentraci v roztoku. Se snižující se hodnotou pH však 

potřeba vyšší koncentrace biomasy v roztoku klesá, a tedy z hlediska ekonomických nákladů 

není potřeba vysoká koncentrace biomasy, pokud bude v průběhu procesu zajištěno pH 2 

(minimální úroveň faktoru). 

 

Obrázek 60: Vrstevnicový diagram interakce dvou faktorů -  hodnoty pH (A) a koncentrace biomasy (C) 

Interakce faktorů BC, tedy teploty a koncentrace biomasy nepatří dle výsledků analýzy 

k významným. Obrázek 61 tedy jen potvrzuje výsledky a získané hodnoty pro optimalizaci 

procesu získané z ostatních diagramů. 
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Obrázek 61: Vrstevnicový diagram interakce dvou faktorů -  teploty (B) a koncentrace biomasy (C) 

Výsledky analýzy jednoznačně vypovídají o vysokém vlivu hodnoty pH na proces 

biosorpce Cr(VI) pomocí biomasy Acetobacter aceti a její interakce s teplotou roztoku 

a koncentrací biomasy v roztoku.  

Pro samotný experiment biosorpce Cr(VI) pomocí biomasy Acetobacter aceti byly na 

základě analýzy 2
4
 faktoriálního návrhu zvoleny podmínky biosorpce následovně 

(Tabulka 20): 

Tabulka 20: Optimalizované podmínky biosorpce Cr(VI) pomocí Acetobacter aceti. 

FAKTOR NÁZEV JEDNOTKA HODNOTA 

A pH - 2 

B teplota °C 20 

C koncentrace mg ml
-1

 0,2 

D frekvence ot min
-1

 200 

6.4 Hodnocení adsorpční izotermy pro Cr(VI) 

Při sledování adsorpčních vlastností Cr(VI) byla pozornost zaměřena i na popis 

mechanismu adsorpce a na určení konstant adsorpčních izoterem. K analytickému vyjádření 

rovnovážné závislosti mezi koncentrací a adsorbovaným množstvím za konstantní teploty při 

adsorpci jedné složky byly využity modely lineární a nelineární modely Langmuirovy, 

Freundlichovy a Temkinovy izotermy. Langmuirův model je založen na předpokladu tvorby 

monomolekulární vrstvy adsorbátu na povrchu adsorbentu a energetické rovnocennosti všech 

povrchově aktivních míst. Rovnice Langmuirovy izotermy I., II. a III. typu se odlišují 
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vyjádřením linearizované formy. Předpokladem pro Freundlichovu adsorpční izotermu je 

adsorpce na heterogenní povrch, a tedy možná adsorpce více vrstev molekul. Zatímco 

Freundlichova izoterma představuje logaritmickou závislost na koncentraci, Temkinova 

izoterma představuje závislost lineární. Rovnovážná data byla získána změnou vstupní 

koncentrace Cr(VI), a to v rozsahu koncentrací 100 - 1 000 mg l-1. Ostatní parametry, které byly 

zvoleny na základě experimentů uvedených výše, byly zachovány konstantní. Na základě 

statistických parametrů hodnot spolehlivosti (R
2
) a Pearsonova chí-kvadrát testu (χ

2
) byly tyto 

modely porovnány. 

6.4.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Experimentální adsorpční izoterma biosorpce Cr(VI) pomocí biomasy 

Acidithiobacilllus ferrooxidans je prezentována na Obrázku 62. Získaná experimentální data 

byla podrobena nejprve lineární regresi metodou nejmenších čtverců. Touto metodou byla 

získána spojnice trendu, na jejímž základě jsem vypočítala rovnici regrese a korelační 

koeficient R
2
 pro jednotlivé izotermní modely. Díky linerizaci jsem poté vypočetla hodnoty 

parametrů zvolených typů izoterem. 

 

Obrázek 62: Adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans při t = 20 °C, 

pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

,  doba expozice 80 min 

Vyhovuje-li Langmuirova izoterma pro vyjádření experimentálně naměřené závislosti 

Cf/q = f(Cf), jsem zjišťovala vynesením experimentálně naměřených dat do grafu. V případě 

linearizace I. typu to byla závislost Cf/q vs. Cf, u II. typu 1/q vs 1/Cf a u III. typu pak závislost 

q vs. q/Cf. Lze-li vynesenými body metodou nejmenších čtverců proložit přímku, je daná 

Langmuirova rovnice použitelná pro analytické vyjádření adsorpční izotermy. 

Langmuirova izoterma I. typu (Obrázek 63) se po vyhodnocení linearity zdála jako 

vhodná pro vyjádření rovnovážné koncentrace biosorpce Cr(VI) pomocí biomasy 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Hodnota korelačního koeficientu R
2
 (R

2
 = 0,983) splňovala 
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podmínku pro vhodný model, a to R
2
 > 0,950. Avšak Langmuirova izoterma II. typu 

(Obrázek 64) také vykazovala linearitu. Korelační koeficient při použití tohoto modelu dosáhl 

hodnoty 0,994, nejvyšší ze všech zkoumaných adsorpčních modelů. Naopak Langmuirova 

izoterma III. typu linearizace (Obrázek 65) nevykazovala lineritu a dosáhla nejnižší hodnoty 

R
2
 ze všech použitých modelů adsorčních izoterem (R

2
 = 0,898). V případě tohoto 

experimentu tedy nelze použít tento typ linearizace. Maximální adsorpční kapacita zjištěná 

pomocí Langmuirovy exprese II. typu linearizace dosáhla vyšších hodnot než experimentálně 

stanovená maximální adsorpční kapacita. 

 

Obrázek 63: Lineární Langmuirova adsorpční izoterma I. typu pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferrooxidans při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

 

Obrázek 64: Lineární Langmuirova adsorpční izoterma II. typu pro biosorpci Cr(VI) biomasou 

Acidithiobacillus ferrooxidans při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 

80 min 
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Obrázek 65: Lineární Langmuirova adsorpční izoterma III. typu pro biosorpci Cr(VI) biomasou 

Acidithiobacillus ferrooxidans při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 

80 min 

Adsorpční kapacita při monovrstevném (maximálním) pokrytí povrchu qmax, která se 

nejvíce přibližovala experimentální hodnotě sorpční kapacity (qexp = 1 458,26  mg g
-1

) byla 

zjištěna u Langmuirova modelu typu I, a to qmax = 1 927,57  mg g
-1

. Ostatní testované modely 

se lišily až o 1 000 mg g
-1

 (typ II.).  

Všechny základní parametry zjištěné regresí experimentálních dat linearizovanou 

Langmuirovou izotermou shrnuje Tabulka 21. 

Tabulka 21: Parametry lineárních tvarů Langmuirovy izotermy pro Acidithiobacillus ferrooxidans při 

t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min. 

Parametry Langmuirovy izotermy 

Typ 
qmax 

[mg g
-1

] 

b 

[l mg
-1

] 

RL 

ci = 1 000 mg l-1 
R

2
 χ

2
 

I. 1 927,57 0,0053 0,16 0,983 34,49 

II. 2 427,06 0,0033 0,23 0,994 93,97 

III. 2 070,12 0,0045 0,18 0,898 191,30 

Legenda: qmax - maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg g
-1

); b - Langmuirova konstanta, 

parametr charakterizující energii adsorpce pro daný adsorbent, adsorbát a teplotu (l mg
-1

); RL - separační faktor 

(-); R
2
 – hodnota spolehlivosti (druhá mocnina indexu korelace) (-); χ

2 
- Pearsonův chí kvadrát test (-). 

Z Tabulky 21 je také patrná rozdílnost parametrů jednotlivých linearizovaných forem 

Langmuirovy izotermy. Důvodem je transformace nelineárního modelu na lineární formu, při 
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které dochází implicitně ke změně struktury odchylek a tedy k porušení předpokladu 

normality chyb závislé proměnné metody nejmenších čtverců.  

Dále jsou zde vypočítané hodnoty testu dobré shody (χ
2
). Ačkoliv tedy Langmuirova 

izoterma II. typu dosahuje nejlepší hodnoty korelačního koeficientu, chí kvadrát test ukázal 

jako model nejméně zatížený odchylkami Langmuirovu izotermu I. typu.  

Dalším parametrem pro zjištění adsorpční schopnosti adsorbentů, kdy adsorpční 

mechanismus je možné popsat Langmuirovou izotermou, je separační faktor RL. Podle toho, 

jakých hodnot faktor nabývá, lze uvažovat o tvaru a míře adsorpce na povrchu adsorbentu. 

U všech typů linearizace se hodnota RL pohybovala mezi 0 a 1, a tedy použití Langmuirovy 

izotermy všech typů linearizace se jeví jako příznivé. 

Langmuirova konstanta b se rovnala 0,0033 l mmol
-1

 u linearizace II. typu po 

0,0053 l mmol
-1

 u linearizace I. typu. Tato hodnota je považována za energetické měřítko 

interakcí adsorbátu s adsorbentem a často se ztotožňuje s (kinetickou) rovnovážnou 

konstantou adsorpčního procesu. Je tedy žádoucí, aby tato hodnota byla co nejvyšší. Tento 

výsledek sice potvrzuje výsledky chí kvadrát testu, kdy se jako nejvhodnější jevila linearizace 

I. typu Langmuirovy izotermy, avšak rozdíly hodnot jsou minimální. 

Z lineární závislosti cf/q na cf byly určeny konstanty potřebné pro výpočet 

Langmuirovy nelineární závislosti adsorpční kapacity q na rovnovážné koncentraci Cr(VI) 

v roztoku cf. Z Obrázku 66 je zřejmé, že obě křivky jak pro experimentální data (modrá 

křivka), tak i teoretická (červená křivka), mají podobný průběh. Hodnoty teoretické křivky 

jsou o něco vyšší než experimentální. 

 

Obrázek 66: Nelineární Langmuirova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferrooxidans při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

Na Obrázku 67 je zobrazena lineární závislost ln q na ln cf získaná pro 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Korelační koeficient R
2
 = 0,925 však neodpovídá podmínce 
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R
2
 > 0,950. Hodnota chí kvadrát testu dosahovala nejvyšší hodnoty χ

2 
a tedy je Freundlichova 

izoterma ze všech hodnocených modelů nejvíce zatížená odchylkami. 

 

Obrázek 67: Lineární Freundlichova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferrooxidans při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

Hodnoty všech zkoumaných parametrů Freundlichovy lineární izotermy jsou shrnuty 

v Tabulce 22. Hodnota konstanty k klesá s rostoucí teplotou, konstanta n je vždy větší než jedna 

a s rostoucí teplotou se blíží jedné. Vyšší hodnoty k a n naopak ukazují na vyšší afinitu biomasy 

ke kovům, je tedy žádoucí, aby byly co nejvyšší. 

Tabulka 22: Parametry lineární Freundlichovy izotermy pro Acidithiobacillus ferrooxidans při t = 20 °C, 

pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min. 

Parametry Freundlichovy izotermy 

k 

[l g
-1

] 

n 

[-] 
R

2
 χ

2
 

5,169 1,764 0,925 192,94 

Legenda: k - empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě (l g
-1

); n - empiricky 

stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby, tzv. Freundlichova konstanta (-); R
2
 – hodnota spolehlivosti 

(druhá mocnina indexu korelace) (-); χ
2 
- Pearsonův chí kvadrát test (-). 

Z nelineární formy Freundlichovy adsorpční izotermy na Obrázku 68 je zřejmé, že křivka 

pro experimentální data (modrá křivka) a křivka pro teoretická data (červená křivka) mají 

naprosto odlišný průběh. Hodnoty teoretické křivky jsou značně vyšší než experimentální.  
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Obrázek 68: Nelineární Freundlichova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferrooxidans při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

Temkinova izoterma vykazovala vyšší linearitu než Langmuirova izoterma III. typu 

a Freundlichova izoterma, avšak oproti Langmuirově izotermě I. a II. typu byla z hlediska 

hodnoty korelačního koeficientu vyhodnocena jako nevhodná. Korelační koeficient R
2
 se 

rovná hodnotě 0,973 (Obrázek 69). Naopak podle chí kvadrát testu dosahovala Temkinova 

izoterma druhou nejnižší hodnotu χ
2 

a patří tedy k modelům nejméně zatíženým odchylkami. 

 

Obrázek 69: Lineární Temkinova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferrooxidans při při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

Hodnoty všech zkoumaných parametrů Temkinovy lineární izotermy jsou shrnuty 

v Tabulce 23. 
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Tabulka 23: Parametry lineární Temkinovy  izotermy pro Acidithiobacillus ferrooxidans při t = 20 °C, 

pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min. 

Parametry Temkinovy izotermy 

B AT R
2
 χ

2
 

445,662 0,048 0,973 35,30 

Legenda: B - teplotní konstanta adsorpce (J mol
-1

); AT - Temkinova konstanta (l g
-1

); R
2
 – hodnota spolehlivosti 

(druhá mocnina indexu korelace) (-); χ
2 
- Pearsonův chí kvadrát test (-). 

Z nelineární formy Temkinovy adsorpční izotermy na Obrázku 70 je zřejmé, že obě 

křivky (experimentální a teoretická) mají podobný průběh. Hodnoty teoretické křivky jsou však 

i v tomto případě vyšší než experimentální. 

 

Obrázek 70: Nelineární Temkinova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus 

ferrooxidans při při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

Adsorpci Cr(VI) na bakteriální biomasu Acidithiobacillus ferrooxidans lze tedy 

nejlépe popsat Langmuirovou izotermou I. typu. Langmuirův model předpokládá, že k příjmu 

kovových iontů dochází na homogenním povrchu monovrstvy a to adsorpcí bez jakékoliv 

interakce mezi adsorbovanými ionty. Na základě linearizovaného Langmuirova modelu byla 

vypočtena adsorpční kapacita při monovrstevném (maximálním) pokrytí povrchu 

(qmax = 1 927,57  mg g
-1

), která se přibližovala experimentální hodnotě sorpční kapacity 

(qexp = 1 458,26  mg g
-1

). Vysoká hodnota koeficientu korelace R
2
 (R

2
 = 0,983) signalizuje 

poměrně těsnou shodu mezi experimentálními daty a použitým modelem. Chí kvadrát test ji 

ukázal jako model nejméně zatížený odchylkami. Langmuirova konstanta b, která vypovídá 

o afinitě biosorbentu k biosorbátu, dosahovala průměrné hodnoty 0,0053 l mg
-1

. Separační 

faktor RL se dle požadavku nacházel v rozmezí 0 < RL > 1 (RL = 0,159) a ukazuje tak na 
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vhodnost použití biomasy Acidithiobacillus ferroxidans pro adsorpci Cr(VI) za podmínek, že 

mechanismus adsorpce je popsán Langmuirovou izotermou. 

6.4.2 Acetobacter aceti 

Experimentální adsorpční izoterma biosorpce Cr(VI) pomocí biomasy Acetobacter 

aceti je prezentována na Obrázku 71. Získaná experimentální data byla, stejně jako u biomasy 

Acidithiobacillus ferrooxidans, nejprve podrobena lineární regresi metodou nejmenších 

čtverců. Díky získané spojnici trendů byla vypočtena rovnice regrese a korelační koeficient R
2
 

pro jednotlivé izotermní modely a následně hodnoty jednotlivých parametrů. 

 

Obrázek 71: Adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti  při t = 20 °C, pH = 2, 

cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 

Vhodnost Langmuirovy izotermy pro vyjádření experimentálně naměřené závislosti 

Cf/q = f(Cf), jsem i v tomto případě zjišťovala vynesením experimentálně naměřených dat do 

grafu. U linearizace I. typu to byla závislost Cf/q vs. Cf, u II. typu 1/q vs 1/Cf a u III. typu pak 

závislost q vs. q/Cf. Langmuirova rovnice je použitelná k analytickému vyjadření adsorpční 

izotermy v případě, že lze vynesenými body proložit přímku. 

Výsledky jednotlivých typů adsorpčních izoterem jsou podobné jako u biomasy 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Langmuirova izoterma I. typu (Obrázek 72) se po 

vyhodnocení linearity zdála jako vhodná pro vyjádření rovnovážné koncentrace biosorpce 

Cr(VI) pomocí biomasy Acetobacter aceti. Hodnota korelačního koeficientu R
2
 (R

2
 = 0,982) 

splňovala podmínku pro vhodný model, a to R
2
 > 0,950. Avšak Langmuirova izoterma II. 

typu (Obrázek 73) také vykazovala linearitu. Korelační koeficient při použití tohoto modelu 

dosáhl hodnoty 0,995, nejvyšší ze všech zkoumaných adsorpčních modelů. Naopak 

Langmuirova izoterma III. typu linearizace (Obrázek 74) nevykazovala lineritu a dosáhla 

nejnižší hodnoty R
2
 ze všech použitých modelů adsorčních izoterem (R

2
 = 0,916). V případě 

tohoto experimentu tedy nelze použít tento typ linearizace. Maximální adsorpční kapacita 
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zjištěná pomocí Langmuirovy exprese I. typu linearizace dosáhla vyšších hodnot než 

experimentálně stanovená maximální adsorpční kapacita. 

 

Obrázek 72: Lineární Langmuirova adsorpční izoterma I. typu pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti 

při t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 

Langmuirova izoterma II typu byla vyhodnocena jako nejvhodnější ze všech 

zkoumaných modelů k popisu mechanismu biosorpce Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti. 

Z grafu na Obrázku 71 je patrná linearita děje. Hodnota korelačního koeficientu R
2 

je 0,995. 

 

Obrázek 73: Lineární Langmuirova adsorpční izoterma II. typu pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter 

aceti při t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 
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Obrázek 74: Lineární Langmuirova adsorpční izoterma III. typu pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter 

aceti při t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 

Adsorpční kapacita při monovrstevném (maximálním) pokrytí povrchu qmax, která se 

nejvíce přibližovala experimentální hodnotě sorpční kapacity (qexp = 2 994,31  mg g
-1

) byla 

zjištěna u Langmuirova modelu typu II, a to qmax = 3 105,14  mg g
-1

. Ostatní testované 

modely se lišily až o 800 mg g
-1

 (typ I.).  

Všechny základní parametry zjištěné regresí experimentálních dat linearizovanou 

Langmuirovou izotermou shrnuje Tabulka 24. 

Tabulka 24: Parametry lineárních tvarů Langmuirovy izotermy pro Acetobacter aceti při t = 20 °C, 

pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min. 

Parametry Langmuirovy izotermy 

Ty

p 

qmax 

[mg g
-1

] 

b 

[l mg
-1

] 

RL 

ci = 1 000 mg l-1 
R

2
 χ

2
 

I. 3 836,72 0,0101 0,09 0,982 3 839,02 

II. 3 105,14 0,0162 0,06 0,995 4 136,04 

III. 3 393,07 0,0137 0,07 0,916 3 485,18 

Legenda: qmax - maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg g
-1

); b - Langmuirova konstanta, 

parametr charakterizující energii adsorpce pro daný adsorbent, adsorbát a teplotu (l mg
-1

); RL - separační faktor 

(-); R
2
 – hodnota spolehlivosti (druhá mocnina indexu korelace) (-); χ

2 
- Pearsonův chí kvadrát test (-). 

Z Tabulky 24 je opět zřetelná odlišnost hodnot parametrů jednotlivých 

linearizovaných forem Langmuirovy izotermy díky transformaci nelineárního modelu na 

lineární formu. Výsledné hodnoty testu dobré shody (χ
2
) ukázují jako model nejméně zatížený 

odchylkami Langmuirovu izotermu III. typu, přestože Langmuirova izoterma II. typu 
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dosahuje nejlepší hodnoty korelačního koeficientu. Hodnota separačního faktoru RL pro 

zjištění adsorpční schopnosti adsorbentů, se u všech typů linearizace pohybovala mezi 0 a 1, 

a tedy použití Langmuirovy izotermy všech typů linearizace se jeví jako příznivé. 

Langmuirova konstanta b, je považována za energetické měřítko interakcí adsorbátu 

s adsorbentem, se pohybovala od 0,01 l mmol
-1

 u linearizace I. typu do 0,016 l mmol
-1

 

u linearizace II. typu. Hodnoty jednotlivých linearizovaných forem Langmuirovy izotermy se 

od sebe tedy výrazně nelišily. 

Z lineární závislosti cf/q na cf byly určeny konstanty potřebné pro výpočet 

Langmuirovy nelineární závislosti adsorpční kapacity q na rovnovážné koncentraci Cr(VI) 

v roztoku cf. Z Obrázku 75 je zřejmé, že obě křivky jak pro experimentální data (zelená 

křivka), tak i teoretická (červená křivka), mají podobný průběh. Hodnoty teoretické 

a experimentální křivky jsou skoro shodné. 

 

Obrázek 75: Nelineární Langmuirova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti při 

t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 

Dalším z použitých modelů popisujících adsorpční rovnováhu byla Freundlichova 

izoterma. Regresní koeficient vypočítaný z grafu závislosti se rovná 0,989. I tento model se 

tedy jeví jako vhodný k popisu mechanismu biosorpčního procesu Cr(VI) biomasou 

Acetobacter aceti (Obrázek 76). 
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Obrázek 76: Lineární Freundlichova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti při t 

= 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 

V Tabulce 25 jsou zapsány hodnoty všech zkoumaných parametrů Freundlichovy lineární 

izotermy. Hodnota parametrů k a n ukazuje míru afinity biomasy ke kovům. 

Tabulka 25: Parametry lineární Freundlichovy izotermy pro Acetobacter aceti při t = 20 °C, pH = 2, 

cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min. 

Parametry Freundlichovy izotermy 

k 

[l g
-1

] 

n 

[-] 
R

2
 χ

2
 

142,701 1,849 0,989 6708,84 

Legenda: k - empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě (l g
-1

); n - empiricky 

stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby, tzv. Freundlichova konstanta (-); R
2
 – hodnota spolehlivosti 

(druhá mocnina indexu korelace) (-); χ
2 
- Pearsonův chí kvadrát test (-). 

Z nelineární formy Freundlichovy adsorpční izotermy na Obrázku 77 je zřejmé, že křivka 

pro experimentální data (zelená křivka) a křivka pro teoretická data (červená křivka) mají 

v počátku podobný průběh, avšak ke konci je průběh zcela odlišný. Hodnoty teoretické křivky 

jsou značně vyšší než experimentální. 



Martina Nováčková: Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

2015  110 

 

Obrázek 77: Nelineární Freundlichova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti při 

t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 

Posledním ze zkoumaných modelů je Temkinova izoterma, u které korelační 

koeficient získaný grafickou linearizací dat dosáhl druhé nejnižší hodnoty ze všech použitých 

adsorpčních modelů, a to 0,966 (Obrázek 78). Také podle chí kvadrát testu dosahovala 

Temkinova izoterma nejvyšší hodnoty χ
2 

ze všech hodnocených modelů a je tedy modelem 

nejvíce zatíženým odchylkami. 

 

Obrázek 78: Lineární Temkinova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti při 

t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 

Hodnoty všech zkoumaných parametrů Temkinovy lineární izotermy jsou shrnuty 

v Tabulce 26. 
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Tabulka 26: Parametry lineární Temkinovy  izotermy pro Acetobacter aceti při t = 20 °C, pH = 2, 

cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min. 

Parametry Temkinovy izotermy 

B AT R
2
 χ

2
 

767,094 0,129 0,966 6 951,28 

Legenda: B - teplotní konstanta adsorpce (J mol
-1

); AT - Temkinova konstanta (l g
-1

); R
2
 – hodnota spolehlivosti 

(druhá mocnina indexu korelace) (-); χ
2 
- Pearsonův chí kvadrát test (-). 

Z nelineární formy Temkinovy adsorpční izotermy na obrázku 79 je zřejmé, že obě křivky 

(experimentální a teoretická) mají úplně odlišný průběh. Hodnoty teoretické křivky jsou však 

v tomto případě nižší než experimentální. 

 

Obrázek 79: Nelineární Temkinova adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti při 

t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 100 min 

Pro popis adsorpčního mechanismu Cr(VI) na bakteriální biomasu Acetobacter aceti 

lze dle výsledků linearizace dat použít tři izotermy, a to Langmuirovu I. a II. typu 

a Freundlichovu, přičemž Langmuirova izoterma II. typu je z důvodu vyšší hodnoty 

koeficientu R
2
 (0,995) výhodnější. Chí kvadrát test však z těchto vybraných modelů ukázal 

jako model nejméně zatížený odchylkami Langmuirovu izotermu I. typu. Langmuirova 

izoterma III. typu dosahovala podobně jako u biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans řádově 

nižších hodnot lineárního regresního koeficientu R
2
 a její mechanismus je tedy nevhodný 

k popisu adsorpce Cr(VI). Temkinova izoterma sice splňovala podmínku R
2
 > 0,950, avšak 

v hodnocení chí kvadrát testu vyšla jako model nejvíce zatížený chybami. 

Adsorpční kapacita při monovrstevném (maximálním) pokrytí povrchu byla vypočtena 

na základě linearizovaného Langmuirova modelu (qmax = 3 105,14  mg g
-1

). Tato hodnota se 

přibližovala experimentální hodnotě sorpční kapacity (qexp = 2 994,31  mg g
-1

). Langmuirova 
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konstanta b vypovídající o afinitě biosorbentu k biosorbátu dosahovala maximální hodnoty 

0,016 l mg
-1

. Separační faktor RL se dle požadavku nacházel v rozmezí 0 < RL > 1 

(RL = 0,09). Tyto výsledky prokazují vhodnost použití biomasy Acetobacter aceti pro 

adsorpci Cr(VI) za podmínek, že mechanismus adsorpce je popsán Langmuirovou izotermou. 

6.5 Hodnocení regenerace biomasy 

Aby bylo možné posoudit regenerační schopnost biomasy a jeho několikanásobné 

použití, byl proveden desorpční experiment sestávající ze tří po sobě jdoucích cyklů 

adsorpce - desorpce Cr(VI) za použití stejných experimentálních podmínek. Adsorpční 

kapacita biosorbentu by se neměla v průběhu jednotlivých cyklů adsorpce-desorpce výrazně 

měnit. Podmínkou účinného cyklu adsorpce/desorpce je také použití takových činidel, aby 

nedošlo k poškození biosorbentu. 

6.5.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Studium desorpce Cr(VI) z biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans potvrdilo možnost 

regenerace a vícenásobného použití této bakteriální biomasy.  Účinnost její regenerace 

dosahovala 79,8 – 80,8 % přičemž nedošlo k významné ztrátě kapacity při následném procesu 

adsorpce (1,9 % po 3. cyklu), viz Obrázek 80. Tento výsledek naznačuje, že biomasa 

neutrpěla užitím desorpčního činidla (0,1 mol l
-1

 NaOH) poškození buněčné struktury 

a zachovala si stejnou hodnotu příjmu kovu. 

 

Obrázek 80: Graf tří cyklů adsorpce/desorpce Cr(VI) s 0,1 mol l
-1 

NaOH jako desorpčním činidlem na biomasu 

Acidithiobacillus ferrooxidans při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1
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6.5.2 Acetobacter aceti 

Také desorpční studie biomasy Acetobacter aceti dosáhla velmi dobrých výsledků. 

Účinnost regenerace biomasy v rámci tří po sobě následujících cyklů dosahovala 

85,8 - 86,5 % (Obrázek 81). Pokles adsorpční kapacity byl zanedbatelný (1,1 % po 3. cyklu). 

To ukazuje na možnost znovupoužití biomasy tak, aby byl proces ekonomický. K mírnému 

poklesu biosorpce může v následných cyklech docházet v důsledku rozkladu povrchově 

aktivních míst biomasy a také zavedením některých funkčních skupin do povrchu biomasy při 

styku s desorpčním činidlem (0,1 mol l
-1

 NaOH). 

 

Obrázek 81: Graf tří cyklů adsorpce/desorpce Cr(VI) s 0,1 mol l
-1 

NaOH jako desorpčním činidlem na biomasu 

Acetobacter aceti při t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

6.6 Vliv konkurenčních iontů v modelovém roztoku 

Pro studium vlivu vybraných konkurenčních iontů kovů byly tyto kovy zkoumány 

v jedno-kovových systémech a následně ve směsích: Cr+Ni, Cr+Zn, Cr+Ni+Zn. Jednotlivé 

výsledky jsou hodnoceny v následujících podkapitolách 

6.6.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Výsledky studia kinetiky nikelnatých a zinečnatých kationtů prokázaly ustavení 

adsorpční rovnováhy po 100 min. Účinnost odstranění iontů Ni(II) a Zn(II) v závislosti na 

době expozice je zobrazena na Obrázcích 82 - 83. 

Adsorpční kapacita biomasy pro nikelnaté a zinečnaté ionty v jedno-kovových 

systémech dosahovala velice nízkých hodnot. Vzhledem k optimalizaci podmínek procesu pro 

anionty Cr(VI), především tedy hodnoty pH, lze usuzovat na nevhodnost vazebných míst pro 

vybrané konkurenční kationty kovů. V dolním rozsahu pH je povrch biomasy pokryt ionty 

vodíku H+ a kladně nabitý povrch pak způsobuje elektrostatické odpuzování mezi povrchem 
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a kationty kovů. Konkurence mezi ionty H
+
 a kationty kovů klesá se stoupající hodnotou pH 

a výsledkem je vyšší účinnost odstranění při vyšší hodnotě pH. 

Maximální adsorpční kapacita pro Ni(II) se po 100 min expozice rovnala 

q = 68,5 mg g
-1 

(účinnost 14,3 %). Celkový průběh biosorpce, kdy bylo dosahováno hodnot 

účinnosti mezi 8 - 14 %, poukazuje na minimální schopnost biomasy vázat nikelnaté ionty za 

stanovených podmínek, především dané hodnotě pH 1. 

Adsorpce Zn(II) sice dosahovala vyšších hodnot oproti adsorpci Ni(II), avšak 

i u tohoto kovu byla hodnota maximální adsorpční kapacity příliš nízká pro využití 

k odstraňování tohoto těžkého kovu z vodných roztoků za stanovených podmínek. Po 100 min 

expozice bylo z vodného roztoku odstraněno 34,8 % všech rozpuštěných zinečnatých iontů, 

maximální adsorpční kapacita q = 170,1 mg g
-1

. 

 

Obrázek 82: Účinnost odstranění Ni(II) z roztoku biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans v závislosti na čase 

při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

 

Obrázek 83: Účinnost odstranění Zn(II) z roztoku biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans v závislosti na čase 

při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1
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Nikelnaté a zinečnaté kationty by tedy dle výsledků jedno-kovových systémů neměly 

výrazně ovlivňovat adsorpci Cr(VI). Tento předpoklad se částečně potvrdil ve dvou-kovových 

systémech Cr+Ni a Cr+Zn. Hodnota účinnosti adsorpce Cr(VI) poklesla v porovnání 

s jedno-kovovým systémem Cr(VI) v průměru o 12 %. Cr(VI) ve směsi s Ni(II) dosahoval po 

ustavení adsorpční rovnováhy hodnoty účinnosti adsorpce 47,2 % (maximální adsorpční 

kapacita q = 229,1 mg g
-1

), ve směsi s Zn(II) poté hodnoty 48,0 % (q = 231,2 mg g
-1

) 

(Obrázek 84 - 85). 

 

Obrázek 84: Účinnost odstranění Cr(VI) a Ni(II) z roztoku biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans v závislosti 

na čase při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

Překvapivě se však výrazně nezměnila hodnota účinosti adsorpce pro vybrané 

konkurenční ionty. Z celkového množství nikelnatých iontů se podařilo odstranit 13,2 % 

(q = 62,1 mg g
-1

), ze zinečnatých iontů 35,6 % (q = 171,3 mg g
-1

). Chromité anionty tedy za 

daných podmínek nejsou konkurenty vazebných míst pro tyto vybrané druhy těžkých kovů. 

 

Obrázek 85: Účinnost odstranění Cr(VI) a Zn(II) z roztoku biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans 

v závislosti na čase při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1
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V závislosti na výsledcích jedno-kovových a dvou-kovových systémů nejsou výsledky 

stanovení účinnosti adsorpce v modelovém roztoku Cr+Ni+Zn procentuelně výrazně odlišné 

a potvrzují předpoklady o vlivu vybraných konkurenčních iontů na adsorpci Cr(VI). V tomto 

směsném roztoku bylo pomocí biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans odstraněno 42,3 % 

z celkového množství rozpuštěných iontů Cr(VI), maximální adsorpční kapacita dosáhla 

hodnoty q = 202,5 mg g
-1

 (Obrázek 86). 

 

Obrázek 86: Účinnost odstranění Cr(VI), Ni(II) a Zn(II) z roztoku biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans 

v závislosti na čase při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

Oproti jedno-kovovému systému Cr(VI) tak došlo k poklesu účinnosti o více jak 17 % 

(Tabulka 27). Tato hodnota naznačuje obsazení části aktivních vazebných míst povrchu 

biomasy nikelnatými a zinečnatými kationty i přes nevhodné adsorpční podmínky. Z výsledků 

je jasně patrné, že v případě adsorpce kovů ze směsi se uplatňuje konkurence mezi 

jednotlivými kovy a je potřeba s ní počítat v reálných vodách určených k detoxikaci.  

Tabulka 27: Účinnost odstranění Cr(VI) z modelových roztoků. 

 
Jedno-kovový 

systém 
Dvou-kovový systém 

Tří-kovový 

systém 

Modelový roztok Cr(VI) Cr(VI) + Zn(II) Cr(VI) + Ni(II) 
Cr(VI) + Ni(II) 

+ Zn(II) 

Účinnost 

odstranění Cr(VI) 

[%] 

59,8 48,0 47,2 42,3 

Došlo však také ke konkurenčnímu boji o vhodná vazebná místa mezi vybranými 

kationty kovů. Úroveň odstranění nikelnatých iontů se i v této směsi pohybovala kolem 

13,5 % a její hodnota se oproti dvou-kovovému systému nezměnila. U zinečnatých iontů 

ovšem došlo k poklesu účinnosti adsorpce z 35,6 % ve dvou-kovovém systému na 30,1 % 

v systému se třemi kovy. 



Martina Nováčková: Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

2015  117 

Ze všech uvedených grafů je také patrná rychlost procesu. U vybraných kationtů 

dochází již po 10 min k navázání více jak 50 % z celkového adsorbovaného množství kovu. 

U Cr(VI) je proces o něco pomalejší, avšak i zde dochází k navázání většiny z celkového 

adsorbovaného množství již po 40 min. 

K ustavení rovnováhy u Cr(VI) došlo ve všech směsích kovů, stejně jako 

v jednokovovém systému Cr(VI), po 80 min. Ve směsi však došlo ke zpomalení procesu 

sorpce. V jednokovovém systému došlo k adsorpci 2/3 maximálního množství těžkého kovu 

již během prvních 10 min, ve dvou-kovovém systému se tato doba prodloužila na 40 min 

v případě směsi Cr+Zn, resp. 60 min. v případě směsi Cr+Ni. Tato doba byla potřebná 

k nasorbování 2/3 maximálního množství kovu také v případě směsi Cr+Ni+Zn (Obrázek 87). 

 

Obrázek 87: Účinnost odstranění Cr(VI) z modelových roztoků biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans 

v závislosti na čase při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

6.6.2 Acetobacter aceti 

Ze studia kinetiky Ni(II) a Zn(II) bylo zjištěno, že k ustavení adsorpční rovnováhy 

došlo stejně jako u Cr(VI) po 100 min. Závislost obsahu iontů Ni(II) a Zn(II) na době 

expozice je zobrazena na Obrázcích 88 - 89. 

Podmínky biosorpce (především hodnota pH) však byly optimalizovány výhradně pro 

ionty Cr(VI) a tedy byla snaha spíše o upřednostnění vazebných míst pro tento kov než pro 

kovy konkurenční. I přesto lze říci, že adsorpce nikelnatých a zinečnatých iontů v jedno-

kovových systémech dosahovala poměrně vysokých hodnot. Adsorpční kapacita biomasy 

Acetobacter aceti pro nikelnaté a zinečnaté ionty v jedno-kovových systémech dosahovala 

vyšších hodnot než u biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans. Jedním z důvodů může být také 

vyšší hodnota pH při procesu biosorpce a tím nižší konkurence mezi ionty H
+ 

a kationty kovů. 

Maximální adsorpční kapacita pro Ni(II) se po 100 min expozice rovnala 

q = 211,8 mg g
-1 

(účinnost 45,6 %). Již po 10 min došlo k odstranění 26,6 % Ni(II) 
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z modelového roztoku. V průběhu samotného procesu dosahovala adsorpce hodnot kolem 

30 %. Biomasa Acetobacter aceti tedy prokázala schopnost vázat nikelnaté ionty i za 

stanovených podmínek, především dané hodnotě pH 2. 

 

Obrázek 88: Účinnost odstranění Ni(II) z roztoku biomasou Acetobacter aceti v závislosti na čase při t = 20 °C, 

pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

Podobný průběh byl zaznamenán také u procesu adsorpce Zn(II), kdy po ustanovení 

rovnováhy (100 min) bylo dosaženo hodnoty maximální adsorpční kapacity q = 249,0 mg g
-1 

(účinnost 50,0 %). Již po 10 min došlo k odstranění 39,1 % Zn(II) z modelového roztoku. 

V průběhu samotného procesu dosahovala adsorpce hodnot kolem 40 %. Adsorpce Zn(II) 

tedy i v případě biomasy Acetobacter aceti dosahovala vyšších hodnot oproti adsorpci Ni(II). 

Hodnota maximální adsorpční kapacity ukazuje na dobrou schopnost biomasy vázat zinečnaté 

ionty i za podmínek optimalizovaných pro vazbu aniontů. 

 

Obrázek 89: Účinnost odstranění Zn(II) z roztoku biomasou Acetobacter aceti v závislosti na čase při t = 20 °C, 

pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1
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Nikelnaté a zinečnaté kationty by tedy dle výsledků jedno-kovových systémů mohly 

výrazně ovlivňovat adsorpci Cr(VI). Tento předpoklad se však nepotvrdil ve dvou-kovových 

systémech Cr+Ni a Cr+Zn. Biomasa při optimalizovaných podmínkách vykazovala vysokou 

afinitu k iontům Cr(VI) a maximální adsorpční kapacita oproti jedno-kovovému systému kovu 

neklesla, naopak ve směsi s Ni(II) došlo k statisticky nevýznamnému nárůstu o 3 %. Cr(VI) 

ve směsi s Ni(II) dosahoval po ustavení adsorpční rovnováhy hodnoty účinnosti adsorpce 

93,2 % (maximální adsorpční kapacita q = 436,1 mg g
-1

), ve směsi s Zn(II) poté hodnoty 88,9 

% (q = 440,7 mg g
-1

) (viz Obrázek 90 - 91). 

Vysoký pokles adsorpční kapacity byl naopak zaznamenám u Ni(II), kdy se hodnota 

účinnosti adsorpce ve směsi Cr+Ni snížila oproti jedno-kovovému systému Ni(II) o 26 %. 

Z celkového množství nikelnatých iontů se podařilo odstranit 19,5 % (q = 91,2 mg g
-1

). 

Maximální účinnost adsorpce Zn(II) se ve směsi s Cr(VI) oproti jedno-kovovému systému 

Zn(II) snížila pouze nepatrně z 50,0 % na 46,4 % (q = 229,3 mg g
-1

). Chromité anionty se za 

daných podmínek zdají být konkurenty vazebných míst především pro kationty Ni(II). 

 

Obrázek 90: Účinnost odstranění Cr(VI) a Ni(II) z roztoku biomasou Acetobacter aceti v závislosti na čase při 

t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1
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Obrázek 91: Účinnost odstranění Cr(VI) a Zn(II) z roztoku biomasou Acetobacter aceti v závislosti na čase při 

t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

V závislosti na výsledcích jedno-kovových a dvou-kovových systémů nejsou výsledky 

stanovení účinnosti adsorpce v modelovém roztoku Cr+Ni+Zn procentuelně výrazně odlišné 

a potvrzují předpoklady o vlivu vybraných konkurenčních iontů na adsorpci Cr(VI). 

V modelovém směsném roztoku Cr+Ni+Zn došlo k mírnému poklesu účinnosti pouze v rámci 

jednotek procent. Maximální účinnost adsorpce Cr(VI) dosáhla hodnoty 85,9 % 

(q = 398,5 mg g
-1

) a snížila se tak oproti jedno-kovovému a dvou-kovovému systému o 4 %, 

resp 7 % (Tabulka 28). 

Tabulka 28: Účinnost odstranění Cr(VI) z modelových roztoků. 

 
Jedno-kovový 

systém 
Dvou-kovový systém 

Tří-kovový 

systém 

Modelový roztok Cr(VI) Cr(VI) + Zn(II) Cr(VI) + Ni(II) 
Cr(VI) + Ni(II) 

+ Zn(II) 

Účinnost 

odstranění Cr(VI) 

[%] 

89,7 88,9 93,2 85,9 

Jak je známo, v kyselém prostředí může být adsorpce Zn(II) snížena přítomností 

jiných konkurenčních iontů. K tomu došlo i v případě tohoto modelového směsného roztoku, 

kdy maximální účinnost odstranění Zn(II) dosáhla hodnoty 32,9 % oproti 50 % v jedno-

kovovém systému. Účinnost odstranění nikelnatých iontů se i v této směsi pohybovala kolem 

19,9 % a její hodnota se oproti dvou-kovovému systému nezměnila (Obrázek 92). 
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Obrázek 92: Účinnost odstranění Cr(VI), Ni(II) a Zn(II) z roztoku biomasou Acetobacter aceti v závislosti na 

čase při t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

Ač jsou nikelnaté a zinečnaté ionty zkoumány především ve svém konkurenčním vlivu 

na ionty Cr(VI), z výsledků vyplývá, že v případě adsorpce kovů ze směsi se uplatňuje 

konkurence mezi kationty navzájem a je potřeba s ní počítat v reálných vodách určených 

k detoxikaci. 

Pokles účinnosti adsorpce Cr(VI) o 4 % oproti jedno-kovovému systému není nijak 

významný a vybrané kationty těžkých kovů nelze považovat za významné konkurenty 

vhodných vazebných míst pro adsorpci Cr(VI) danou bakteriální biomasou. 

Ze všech uvedených grafů je opět patrná rychlost procesu. U všech studovaných iontů 

kovů dochází již po 10 min k navázání 40 – 60 % z celkového adsorbovaného množství kovu. 

K ustavení rovnováhy u Cr(VI) došlo ve všech směsích kovů, stejně jako 

v jednokovovém systému Cr(VI), po 100 min. Ve směsi však došlo ke zpomalení procesu 

sorpce. V jednokovovém systému došlo k adsorpci 2/3 maximálního množství těžkého kovu 

již během prvních 10 min, ve dvou-kovovém systému se tato doba prodloužila na 40 min 

v případě směsi Cr+Zn, resp. 60 min. v případě směsi Cr+Ni. Ještě delší doba byla potřebná 

k nasorbování 2/3 maximálního množství kovu v případě směsi Cr+Ni+Zn, a to 80 min 

(Obrázek 93). 
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Obrázek 93: Účinnost odstranění Cr(VI) z modelových roztoků biomasou Acetobacter aceti v závislosti na čase 

při t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

6.7 Hodnocení účinnosti biosorpce na reálných vzorcích odpadních vod 

Reálné vzorky průmyslové odpadní vody byly získány ze zbrojařské výroby firmy 

Česká zbrojovka a.s. v Uherském Brodě, které obsahují zkoumaný Cr(VI) ve vysoké 

koncentraci. Obdržené vzorky odpadní vody dosahovaly dle spektrofotometrické analýzy 

koncentrace 514 mg l
-1

 Cr(VI), 89 mg l
-1

 Zn(II), 183 mg l
-1

 Ni(II). Dalšími kovy přítomnými 

v odpadní vodě mohou být dle údajů firmy Cd, Fe, Mn a jiné nečistoty v blíže 

nespecifikovaném množství. Celková chemická analýza této odpadní vody nebyla provedena 

a firma přesné složení nesdělila. Měřená byla také hodnota pH 1,18. Tato hodnota nebyla pro 

účely experimentu nijak upravována. Vzorek odpadní vody byl odebrán a poskytnut 

k experimentům pracovníkem výrobního podniku. 

Také pro tyto vzorky byly aplikovány optimální podmínky, které vyplynuly jak ze 

studia kinetiky, tak i rovnováhy biosorpce.  

6.7.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

U biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans jsem na základě výsledků experimentů 

modelových roztoků nepředpokládala vysokou účinnost odstranění Cr(VI) z reálné odpadní 

vody. Jak bylo na modelových roztocích dokázáno, přítomnost dalších kovů v roztoku vysoce 

ovlivňuje množství navázáných chromových aniontů. Dalším omezujícím prvkem je samotná 

nízká afinita bakteriální biomasy k vybranému kovu. 

Analýza zbytkové koncentrace Cr(VI) ve vzorku reálné průmyslové vody po procesu 

biosorpce prokázala podobnou účinnost biomasy jako u modelových roztoků, především 

směsí Cr+Ni a Cr+Zn. Rozdíl mezi příjmem Cr(VI) v modelovém roztoku jednoho kovu 
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a reálné odpadní vodě lze tedy přičíst přítomnosti dalších iontů a nečistot, jako jsou Mn, Fe, 

Cd, Zn, Ni. 

Maximální adsorpční kapacita dosáhla hodnoty q = 1205,5 mg g
-1

 a účinnosti 

odstranění Cr(VI) 47,5 % při dodržení metodického postupu a optimálních podmínek 

stanovených na základě studia modelových roztoků. Odstranění Cr(VI) z reálné odpadní vody 

tak bylo o 5,2 % účinnější než z modelového směsného roztoku Cr+Ni+Zn. Díky těmto 

výsledkům lze metodiku pokládat za ověřenou. Srovnání účinnosti procesu na reálném vzorku 

odpadní vody s modelovými roztoky shrnuje Obrázek 94.  

 

Obrázek 94: Hodnocení účinnosti biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans pro odstraňování Cr(VI) v čase 

ustavení rovnováhy (80 min) při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

Legenda: A – realný vzorek odpadní vody; B – modelový roztok Cr(VI); C - modelový roztok Cr(VI)+Ni(II); 

D - modelový roztok Cr(VI)+Zn(II); E - modelový roztok Cr(VI)+Ni(II)+Zn(II) 

Ověření metodiky však také potvrdilo nedostatečnou účinnost procesu. Bakteriální 

biomasu Acidithiobacillus ferrooxidans lze tedy pokládat za nevhodnou k požadovaným 

ůčelům.  

6.7.2 Acetobacter aceti 

U biomasy Acetobacter aceti jsem dle výsledků na modelových roztocích 

předpokládala dobrou účinnost odstranění Cr(VI) také na reálných vzorcích odpadní vody. 

Tento předpoklad se potvrdil. Maximální adsorpční kapacita q se rovnala hodnotě 

1 833,9 mg g
-1

. Proces tedy dosáhl účinnosti 82,5 % za optimálních podmínek a použití 

experimentálně stanoveného metodického postupu. Oproti modelovým roztokům kovů se 
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účinnost biosorpčního procesu snížila pouze v rámci jednotek procent a metodika se tedy dá 

považovat za ověřenou. Výsledná data jsou sumarizována na Obrázku 95. 

 

Obrázek 95: Hodnocení účinnosti biomasy Acetobacter aceti pro odstraňování Cr(VI) v čase ustavení 

rovnováhy (100 min) při t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

 

U biomasy Acetobacter aceti byla oproti biomase Acidithiobacillus ferrooxidans 

potvrzena vysoká účinnost procesu, a to i přes množství dalších konkurenčních kovů ve 

vzorku a vysokou koncentraci Cr(VI) v odpadní vodě. Bakteriální biomasu Acetobacter aceti 

lze tedy pokládat za vhodnou k požadovaným ůčelům. 
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7 Diskuse 

Průběh adsorpce anorganických látek je dán způsobem jejich vazby na povrch 

adsorbentu. Pro porozumění adsorpci Cr(VI) je tedy třeba znát distribuci příslušných forem 

výskytu a charakter povrchu vybrané biomasy ve vodném prostředí. Anion se váže na 

povrch pevné fáze buď nespecificky prostřednictvím elektrostatických sil mezi pevným 

povrchem a hydratovanou vrstvou obalující iont (tzv. vnější komplex), nebo specificky, kdy 

se iont spojuje přímo s pevným povrchem v aktivních polohách (tzv. vnitřní komplex). 

Buněčná stěna představuje primární strukturu buňky, kde dochází k interakci 

s kontaminantem. Buněčná stěna gramnegativních bakterií je složena především 

z peptidoglykanu, fosfolipidů a lipoproteinů. Tyto polymerní látky jsou bohatými zdroji 

různých funkčních skupin, které jsou zodpovědné za náboj buněčného povrchu a vazbu 

kontaminantů. Cr(VI) vystupuje ve vodném roztoku jako anion, tedy se váže na skupiny 

s kladným nábojem. Bakteriální buněčná stěna má však díky svým hlavním komponentům 

primárně aniontovou povahu, což znamená přebytek záporně nabitých skupin oproti kladným. 

Buněčný povrch je však dynamická struktura a celkový náboj buňky je tak velmi proměnlivý 

v závislosti na hodnotě pH, iontové síle prostředí, adsorpci iontů a také blízkosti elektricky 

nabitého povrchu. K tomu také proteiny acidofilních druhů bakterií obsahují vyšší počet 

povrchově bazických skupin poskytujících vysoký pozitivní náboj potřebný k vazbě Cr(VI). 

Při disociaci či protonaci karboxylových a fosfátových skupin při hodnotě pH = 5 - 7 tak 

vzniká záporný náboj, kdežto při protonaci amino- a karboxylových skupin proteinů 

a hydroxylových skupin polysacharidů při hodnotě pH = 0,5 - 1,5 vzniká na povrchu buňky 

kladný náboj. Karboxylové a amino skupiny jsou obsaženy v postranních proteinových 

řetězcích a jejich přítomnost u obou vybraných druhů biomasy byla prokázána pomocí FTIR 

analýzy. 

Formy výskytu Cr(VI) závisí především na hodnotě pH roztoku. V kyselé oblasti pH 

se může vyskytovat ve formách H2CrO
4
, HCrO4

-
 nebo Cr2O7

2-
. V zásaditém prostředí pak ve 

formě CrO4
2-

. Funkční skupiny na povrchu biomasy tak hrají významnou roli v adsorpčním 

procesu. Pomocí faktoriálního designu jsem zjistila pokles účinnosti odstranění Cr(VI) 

s nárůstem hodnoty z 1 na 5 v případě biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans, resp z 2 na 6 

v případě biomasy Acetobacter aceti. V kyselém prostředí byl povrch biomasy vysoce 

protonizován, avšak míra protonizace klesala se stoupající hodnotou pH. Jelikož se Cr(VI) 

obecně vyskytuje v aniontové formě, účinnost odstranění byla vyšší při nižší hodnotě pH. 

K poklesu účinnosti při hodnotě pH 5, resp. 6, docházelo kvůli konkurenci s ionty OH
-
. 

Stejných výsledků bylo dosaženo také v jiných studích pro Cr(VI) 
84,192,193,196,197

. Optimální 

hodnota pH pro odstranění Cr(VI) se dle těchto studií pohybuje v rozmezí hodnot 1 – 3. 

Faktoriální design potvrdil vhodnost nižších hodnot pH pro zisk maximální adsorpční 

kapacity biomasy. Pro biomasu Acidithiobacillus ferrooxidans se tedy jeví nejvhodnější 

hodnota pH = 1, pro biomasu Acetobacter aceti hodnota pH = 2. 

Účinnost odstranění Ni(II) a Zn(II) nebyla v kyselém prostředí nijak významná, což 

připisuji podmínkám optimalizovaným především pro adsorpci aniontů Cr(VI). Adsorpce 

kationtů totiž klesá s klesající hodnotou pH roztoku a zároveň dochází k nárůstu koncentrace 
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konkurenčních iontů H
+
. Výsledky této disertační práce tedy odpovídají teoretickým 

předpokladům a publikovaným studiím. V kyselém prostředí se může vytvářet silná přitažlivá 

síla mezi povrchem biomasy a aniontovými formami Cr(VI). Mnoho autorů také uvádí, že 

v kyselém prostředí dochází k redukci Cr(VI) na Cr(III). Redukce Cr(VI) na Cr(III) však 

závisí na vlastnostech povrchu biomasy a míra redukčních změn každého adsorbentu tak 

závisí na prekurzorech, přípravě biomasy a aktivačních podmínkách. 

Za účelem zkoumání hlavního mechanismu adsorpčních procesů a rychlost 

limitujícího kroku adsorpce byly použity k modelování kinetiky Cr(VI) kinetické modely 

pseudo-prvního řádu (podle Lagergrena, 1989) a pseudo-druhého řádu (podle McKeyho 

a Hoa, 1999). Oba tyto modely jsou často využívané při analýze kinetických měření 

v heterogenních systémech a navzájem se porovnávají při identifikaci rovnováhy. Celkovou 

rychlost adsorpce určuje nejpomalejší krok. Kinetické modely pseudo-prvního a pseudo-

druhého řádu uvádějí za rychlost limitující krok nejčastěji fyzikálně-chemické procesy 

probíhající na povrchu adsorbentu při čtvrté fázi, tj. adsorpci látky na aktivní centra. 

Vypočítané rychlostní konstanty byly vyhodnoceny z experimentálních hodnot časové 

závislosti adsorpce. Oba typy modelů těměř rovnocenně popisují experimentální výsledky, 

resp. jejich koeficienty determinace jsou velmi podobné (Tabulka 29). 

Tabulka 29: Kinetické konstanty modelů pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu při t = 20 °C, 

pH = 1 (A. ferrooxidans), pH = 2 (A. aceti), cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

. 

Biomasa 
Kinetické konstanty 

pseudo-prvního řádu 

Kinetické konstanty 

pseudo-druhého řádu 

 
k1 

[min
-1

] 

R
2 

[-] 

k2 

[g mg
-1 

min
-1

] 

R
2 

[-] 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 
1,7 10

-2
 0,966 3,3 10

-4
 0,979 

Acetobacter aceti 6,8 10
-2
 0,953 2,5 10

-4
 0,958 

Legenda: k1 - Lagergrenova rychlostní konstanta prvního řádu (min
-1

); k2 - rychlostní konstanta pseudo-druhého 

řádu (g mg
-1

 min
-1

); R
2
 – hodnota spolehlivosti (druhá mocnina indexu korelace) (-). 

Korelační koeficienty získané použitím modelu pseudo-prvního řádu sice odpovídaly 

podmínce R
2
 > 0,950, avšak teoretická hodnota adsorpční kapacity se výrazně lišila od 

experimentální hodnoty. Tento výsledek potvrzuje trend biosorpčních studií 
57,71,154

, kdy jsou 

teoretické hodnoty adsorpční kapacity při aplikaci modelu pseudo-prvního řádu výrazně nižší 

než hodnoty experimentální, a to za použití jak lineární tak nelineární regrese. Dle 

Vijayaraghavan et al.
185

 je odpovědným faktorem nesouladu časová prodleva způsobená 

přítomností mezní vrstvy nebo vnějšího odporu v počátku biosorpčního procesu. 

Model psudo-druhého řádu je oproti modelu pseudo-prvního řádu založen na hypotéze, že 

krokem omezujícím rychlost procesu je kombinace několika mechanismů popisujících celý proces 

adsorpce. Rychlostní konstanty pseudo-druhého řádu byly stanoveny experimentálně pomocí 

lineární regrese vykreslením grafu t/q vers. q. Rychlostní konstanta k2 udávající celkovou 

rychlost adsorpce byla v případě obou vybraných typů biomasy mnohem nižší než rychlostní 

konstanta h10 udávající množství kontaminanu vázaného v prvních 10 min procesu adsorpce. 
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Tento faktor je jedním ze základních parametrů optimalizace adsorpčních procesů na 

průmyslové úrovni. 

Také hodnoty korelačních koeficientů pro tento model splňovaly podmínku 

R
2
 > 0,950, avšak zároveň se vypočítaná teoretická adsorpční kapacita velmi blížila 

experimentálně stanovené hodnotě. Ve srovnání s kinetikou pseudo-prvního řádu je tedy tento 

model vhodnější k reprezentaci kinetických dat v biosorpčních systémech, což potvrzují 

i výsledky jiných biosorpčních studií 
155-167

. Tento trend je indikací, že rychlost omezujícím 

krokem v procesu biosorpce těžkých kovů je chemisorpce zahrnující valenční síly 

prostřednictvím sdílení nebo výměny elektronů mezi sorbentem a sorbátem, komplexaci, 

koordinaci a/nebo chelataci. 

Ačkoliv stále většina studií využívá lineární tvar rovnice pseudo-druhého řádu, Ho 
186

 

ve své biosorpční studii poukázal na rozdílné vyhodnocení modelu pomocí lineární 

a nelineární regrese. Pro svůj experiment vybral kadmium jako těžký kov a kapradí jako 

biosorbent. Získané kinetické parametry ze čtyř kinetických lineárních rovnic porovnal mezi 

sebou a zjistil výrazné nesrovnalosti. Lineární model také vykazoval nejvyšší hodnotu 

regresního koeficientu. Oproti tomu výsledné kinetické parametry nelineárních modelů byly 

téměř totožné a nelineární metoda je tak považována za lepší způsob jak ověřit požadované 

parametry. 

Proces biosorpce Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus ferroxidans je dle předpokladu 

velmi rychlý. Již po 10 min došlo k nasorbování 2/3 maximálního nasorbovaného množství 

těžkého kovu. Také biosorpce Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti probíhala velmi rychle. 

Během prvních 10 min došlo k nasorbování 64,4 % z celkového stanoveného maximálního 

počtu sorpční kapacity biomasy. Tyto závěry potvrzují teoretické poznatky o kinetice procesu 

biosorpce, kdy vazba většiny kovu proběhne během 5 – 15 min po kontaktu kovu 

s biosorbentem. V některých případech následuje zbytkové navázání kovu, na němž se mohou 

podílet různé sekundární biosorpční mechanismy. Také doba ustavení rovnováhy se shoduje 

s předpokladem o rychlosti procesu. Bylo zjištěno, že k ustavení rovnováhy došlo po 100 min 

v případě biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans resp. po 80 min v případě biomasy 

Acetobactter aceti. Tato doba je v souladu s jinými biosorpčními studiemi na odstranění 

Cr(VI) pomocí různých bakteriálních druhů. K zvýšené adsorpci iontů Cr(VI) s nárůstem 

doby míchání může docházet v důsledku snížení odporu mezní vrstvy k přenosu hmoty 

v objemu roztoku a zvýšení kinetické energie hydratovaných iontů. Prodloužením času 

míchání se hranice odporu vrstvy snižuje a dochází ke zvýšení mobility iontů v roztoku. 

V rámci studia optimálních podmínek procesu biosorpce byl kromě hodnoty pH 

studován také vliv koncentrace biomasy, teploty adsorpce a frekvence promíchávání. Veškeré 

tyto podmínky byly studovány pomocí statistické metody 2
4
 faktoriálního návrhu. 

Jak již bylo prokázáno v mnoha biosorpčních studiích, vysoká koncentrace biomasy 

může adsorpci kovu z roztoku ovlivnit jak pozitivně, tak negativně. Zvýšení koncentrace 

biomasy obecně zvyšuje účinnost biosorpce, jelikož dochází k zvětšení povrchové plochy 

biosorbentu a tedy zvýšení počtu vazebných míst. Vysoká koncentrace biomasy tak 

odstraňuje velmi dobře kov z roztoku, ale hmotnost kovu vztažená na mg suché hmotnosti 
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biomasy je poměrně nízká 
2,154

. Vysoká koncentrace tak často vede k tvorbě agregátů, které 

narušují vytvoření rovnováhy mezi kovem a povrchem adsorbentu. K maximální adsorpci 

tedy dochází při nízkém povrchovém napětí.  Experimenty byli realizované pro koncentraci 

biomasy 0,2 mg ml
-1 

a 0,8 mg ml
-1

. Faktoriální design potvrdil předpoklady o vhodnosti nižší 

koncentrace biomasy procesu. Z výsledků vyplývá, že s rostoucí koncentrací biomasy dochází 

ke snižování adsorpční účinnosti. K vyššímu odstranění Cr(VI) při nižší koncentraci biomasy 

dochází v důsledku zvýšeného poměru Cr(VI) k biomase, který klesá se zvýšením dávky. 

Ke stejnému závěru došel Singh et al 
179

, který se kloní k hypotéze, že důvodem vhodnosti 

nižší koncentrace biomasy k odstraňování Cr(VI) může být nižší počet vazebných míst, která 

však jsou plně využita.
 
 

Dalším optimalizovaným parametrem byla teplota, která dle publikovaných studií 

ovlivňuje proces biosorpce v menší míře. Adsorpce bývá proces exotermický
11,14

, adsorpční 

kapacita roste s klesající teplotou, především pak u koncentrovaných roztoků. Z důvodu 

použití mezofilních bakterií byla zkoumána teplota 20 °C a 40 °C. Pomocí faktoriálního 

návrhu bylo prokázáno, že teplota v tomto případě hraje významnou roli v procesu biosorpce., 

především pak v interakci s hodnotou pH. Při nízké hodnotě pH se proces ukázal jako velmi 

citlivý na teplotu a jako vhodná teplota se prokázala hodnota 20 °C. Výsledky optimalizační 

studie prokázaly snížení účinku adsorpce při teplotě 40 °C a to u obou typů biomasy. Pro 

průmyslové využití by bylo vhodné doplnit výsledky o termodynamickou studii s cílem určit 

spontánnost procesu. 

Frekvence promíchávání je důležitým parametrem adsorpce, který má vážný účinek na 

rozdělení rozpuštěné látky v objemu a vytvoření vnější hranice filmu. Pomocí míchání lze 

minimalizovat odpor přenosu kontaminantu na povrch adsorbentu. Vhodně zvolená rychlost 

míchání tedy umožňuje dobrý kontakt mezi kovovými ionty a vazebnými místy biomasy 
173

. 

Faktor frekvence promíchávání byl použitou statistickou metodou vyhodnocen jako 

nevýznamný, i přesto při nižší rychlosti promíchávání (200 ot min
-1

) bylo dosaženo vyšších 

hodnot adsorpční kapacity. Vyšší rychlost promíchávání snižuje adsorpční kapacitu z důvodu 

nedostatečného kontaktu biomasy k příjmu iontů Cr(VI). V dosud publikovaných studiích se 

optimální rychlost promíchávání liší v závislosti na druhu použité biomasy, obecně však jsou 

vhodné rychlosti mezi 120 - 300 ot min
-1 177-179

. V mnoha studiích je také rychlost 

promíchávání považována za významný faktor. Např. ve studii Sahin et al 
174

 se frekvence 

promíchávání výrazně projevila na celkové účinnosti adsorpce. Ve své práci studovali 

frekvenci v rozmezí 50 - 200 ot min
-1

 a prokázali, že nižší rychlost míchání snížuje příjem 

kovových iontů kvůli malé tloušťce povrchového filmu kolem částic. Při vyšší rychlosti 

promíchávání se však difúzní rychlost zvýšila a odpor filmu byl vyloučen. Při rychlosti 

200 ot min
-1

 došlo k mírnému snížení účinnosti navázání kovových iontů v důsledku rychlého 

dosažení rovnováhy v systému, kdy došlo k rychlému pokrytí aktivních míst povrchu 

adsorbentu. 

Rovnovážné izotermy byly zkoumány za účelem určení maximální kapacity adsorpce 

bakteriální biomasy Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti pro ionty Cr(VI). 

K popisu rovnovážné závislosti mezi koncentrací a adsorbovaným množstvím za konstantní 

teploty při adsorpci jedné složky bylo u obou typů bakteriální biomasy studováno několik 
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adsorpčních modelů, a to Langmuirův, Freundlichův a Temkinův. Tyto modely jsou nejčastěji 

využívané. i jinými autory pro biosorpční studie. K objektivnímu porovnání jednotlivých 

adsorbentů byl proces biosorpce prováděn za naprosto stejných podmínek. Vypočítané 

konstanty jsou k porovnání v tabulce 30. 

Tabulka 30: Konstanty izotermních modelů při t = 20 °C, pH = 1 (A. ferrooxidans), pH = 2 (A. aceti), 

cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

. 

Acidithiobacillus ferrooxidans Acetobacter aceti 

Langmuirova izoterma 

 qmax b RL R
2
 χ

2
 qmax b RL R

2
 χ

2
 

I. 1 927 0,005 0,16 0,983 35 3 836 0,010 0,09 0,982 3 839 

II. 2 427 0,003 0,23 0,994 94 3 105 0,016 0,06 0,995 4 136 

III. 2 070 0,005 0,18 0,898 191 3 393 0,014 0,07 0,916 3 485 

Freundlichova izoterma 

k n R
2
 χ

2
 k n R

2
 χ

2
 

5,17 1,76 0,925 193 142,70 1,85 0,989 6 708 

Temkinova izoterma 

B AT R
2
 χ

2
 B AT R

2
 χ

2
 

445,66 0,05 0,973 35 767,09 0,13 0,966 6 951 

Legenda: qmax - maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg g
-1

); b - Langmuirova konstanta (l mg
-

1
); RL - separační faktor (-); R

2
 – hodnota spolehlivosti (druhá mocnina indexu korelace) (-); χ

2 
- Pearsonův chí 

kvadrát test (-); k - empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě (l g
-1

); n - 

empiricky stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby, tzv. Freundlichova konstanta (-); B - teplotní 

konstanta adsorpce (J mol
-1

); AT - Temkinova konstanta (l g
-1

). 

Na základě linearity a hodnoty korelačního koeficientu byla k popisu rovnováhy 

biosorpce vybrána Langmuirova izoterma II. typu, a to pro oba typy biomasy. Tato izoterma 

popisuje monovrstvou adsorpci, ke které dochází především při chemisorpci. V této 

souvislosti získané výsledky potvrzují teoretické předpoklady a naznačují dominantní podíl 

chemisorpce na mechanismu biosorpce pomocí acidofilních gramnegativních bakteriíí 

Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti. 

Hodnota adsorpční kapacity při maximálním pokrytí povrchu qmax u biomasy 

Acidithiobacillus ferrooxidans, která se nejvíce přibližovala experimentální hodnotě adsorpční 
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kapacity qexp = 1 458,26  mg g
-1

 byla však zjištěna u Langmuirova modelu I. typu linearizace, 

a to qmax = 1 927,57  mg g
-1

. Z Tabulky 30 je patrná rozdílnost parametrů jednotlivých 

linearizovaných forem Langmuirovy izotermy, jejímž důvodem je transformace nelineárního 

modelu na lineární formu, kdy dochází implicitně ke změně struktury odchylek a tedy 

k porušení předpokladu normality chyb závislé proměnné metody nejmenších čtverců. 

Ačkoliv tedy Langmuirova izoterma II. typu dosahuje nejlepší hodnoty korelačního 

koeficientu, chí kvadrát test ukázal jako model nejméně zatížený odchylkami Langmuirovu 

izotermu I. typu.  

Podobné výsledky byly zjištěny u biomasy Acetobacter aceti. Experimentálně 

stanovená hodnota adsorpční kapacity se rovnala qexp = 2 994,31  mg g
-1

, čemuž nejblíže 

odpovídala Langmuirova izoterma II. typu qmax = 3 105,14  mg g
-1

. Ačkoliv tento typ 

linearizace se dle výsledku chí kvadrát testu nejeví jako model nejméně zatížený chybami, 

dosáhl také nejvyšší hodnoty korelačního koeficintu R
2 

= 0,995. 

Z naměřených výsledků bylo zjištěno, že množství odstraněného Cr(VI) s rostoucí 

počáteční koncentrací kovu neklesá a tedy že vybraná biomasa má dostatek volných míst 

k navazání kovu. Tento výsledek potvrzuje také vysoká hodnota maximální adsorpční 

kapacity qmax, kterou lze popsat také jako celkový počet volných vazebných míst adsorpce. Na 

obrázku 96 je také patrný rozdíl v adsorpční kapacitě mezi vybranými typy bakteriální 

biomasy. 

 

Obrázek 96: Modrá křivka: Adsorpční izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acidithiobacillus ferrooxidans 

při t = 20 °C, pH = 1, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min; Zelená křivka: Adsorpční 

izoterma pro biosorpci Cr(VI) biomasou Acetobacter aceti při t = 20 °C, pH = 2, cbiomasy = 0,2 mg ml
-1

, 

f = 150 ot min
-1

, doba expozice 80 min 

Konstanty Langmuirovy izotermy qmax a b spolu se sklonem křivky odráží 

charakteristiku adsorpčního procesu. Platí, že dobré adsorbenty mají vysokou hodnotu 

maximální adsorpce, kterou lze dosáhnout v systému (qmax) a nízkou hodnotu konstanty b 

značící vysokou afinitu adsorbentu k adsorbovanému kontaminantu. Hodnota konstanty b 
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určuje také sklon izotermy. Strmý počáteční sklon křivky označuje adsorbent s dobrou 

adsorpční kapacitou v rozsahu nízkých koncentrací tj. vysokou afinitu. Tyto předpoklady 

splnily za daných podmínek oba typy biomasy. Hodnoty konstanty b byly nízké a hodnota 

maximální adsorpce qmax vysoká. Počáteční sklon křivky je strmý, avšak křivka stále roste se 

zvyšující se koncentrací kovu v roztoku. Pro bližší porozumění mechanismu sorpce by bylo 

vhodné rozšířit měřený koncentrační rozsah směrem k vyšším počátečním koncentracím 

roztoků tak, aby bylo na adsorpční izotermě patrné zakřivení charakteristické pro 

Langmuirovu izotermu v oblasti, kde dochází k postupnému vyčerpávání adsorpční kapacity 

biosorbentu. 

Ač jsou oba vybrané typy biomasy bakteriálního původu a oba se řadí mezi 

gramnegativní acidofilní druhy, drobná specifika v buněčné stavbě a tedy v povrchových 

vlastnostech mohou být příčinou rozdílu schopnosti adsorpce Cr(VI). Dle Voleskeho 

a Holana 
10

 mohou některé typy biomasy odstraňovat více druhů kovů, zatímco jiné pouze 

určité typy kovů. Tyto rozdíly tedy obecně nejsou jen mezi bakteriemi, houbami, kvasinkami 

a jiným rostlinným a odpadním materiálem, ale také mezi jednotlivými druhy bakterií. 

Provedené desorpční experimenty také potvrdily možnost regenerace a vícenásobného 

použití biomasy. Užité desorpční činidlo (0,1 mol.l
-1

 NaOH) nepoškodilo buněčnou strukturu 

a hodnota adsorpční kapacity i v následných cyklech byla u obou typů bakteriální biomasy 

podobná hodnotám z 1. cyklu. Z hlediska průmyslového využití k čištění odpadních vod je 

však nutné také zjištění, za jak dlouho dojde k zahlcení biosorbentu kovem a kolik kovu je 

biosorbent schopen navázat, tj. kolikrát je sorbent použitelný bez nutnosti desorpce. 

Z ekonomického hlediska je proces desorpce nákladný, častěji více než příprava nového 

biosorbentu, a je potřeba jej tedy minimalizovat. 

Důležité poznatky přineslo také studium vlivu konkurenčních iontů těžkých kovů 

v roztoku. Existence více kovů v roztoku může ve velké míře komplikovat chování sorpčního 

systému, které závisí na způsobu reakce kovů se sorbentem a kovů navzájem. Sorbent 

optimalizovaný pro vazbu aniontů vykazoval velmi nízkou afinitu ke kationtům kovů. Pokles 

adsorpční kapacity pro Cr(VI) ze směsného roztoku těžkých kovů byl oproti jednokovovému 

systému Cr(VI) u sorbentu Acidithiobacillus ferooxidans 10 %, u sorbentu Acetobacter aceti 

4 %. Samotná vazba kationtů dosahovala nízkých hodnot a konkurenční interakce se 

projevovali hlavně mezi kationty navzájem. 

Metodika získaná experimenty na modelových roztocích byla použita také na reálných 

vzorcích odpadních vod s obsahem Cr(VI). V této souvislosti získané výsledky potvrdily data 

získané na modelových roztocích a tedy vhodnou optimalizaci podmínek a postup procesu. 

V dalších fázích výzkumu je však třeba provést experimenty v kolonových systémech, kdy 

dochází ke kontinuálnímu protékání adsorbátu přes staticky uloženou biomasu a dále také 

zkoumat vhodné možnosti fyzikální úpravy bakteriálního biosorbentu do formy lépe 

použitelné v poloprovozním měřítku (granulát). 
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8 Závěr 

Disertační práce je zaměřena na experimentální studium biosorpce Cr(VI) pomocí 

neživé bakteriální biomasy acidofilních druhů Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter 

aceti v interferenci s vybranými konkurenčními ionty těžkých kovů z modelových vodných 

roztoků a reálné průmyslové odpadní vody ze zbrojařské výroby. 

Byly nalezeny optimální podmínky přípravy obou studovaných typů bakteriální 

biomasy a především pak pomocí 2
4
 faktoriálního návrhu optimalizovány podmínky 

samotného procesu biosorpce pro záchyt Cr(VI). Dle teoretických předpokladů bylo při 

procesu optimalizace podmínek zjištěno, ža největší vliv na maximální adsorpční kapacitu 

biomasy má hodnota pH a její interakce s koncentrací biomasy. Nejvyšší adsorpční kapacita 

byla u obou dosažena při minimální hodnotě pH (Acidithiobacillus ferrooxidans pH = 1; 

Acetobacter aceti pH = 2), minimální teplotě (20 °C) a maximální koncentraci biomasy 

(0,8 mg ml
-1

). Rozdíl v adsorpční kapacitě při minimální a maximální koncentraci biomasy 

byl však natolik malý, že pro samotný adsorpční experiment byla z ekonomických důvodů 

vybrána koncentrace 0,2 mg ml
-1

. 

Na základě studia kinetiky záchytu Cr(VI) byla stanovena doba ustavení adsorpční 

rovnováhy. Tato doba se u vybraných typů biomasy lišila – u biomasy Acidithiobacillus 

ferrooxidans došlo k ustavení rovnováhy po 80 min biosorpčního procesu, kdežto u biomasy 

Acetobacter aceti nastala rovnováha po 100 min. K hodnocení a popisu kinetiky adsorpce 

byly testovány Lagergrenův kinetický model pseudo-prvního řádu a kinetický model pseudo-

druhého řádu. Výsledné hodnoty korelačních koeficientů ukázaly na možnost popisu kinetiky 

procesu modelem pseudo-druhého řádu, vysledné teoretické hodnoty se téměř shodovaly 

s hodnotami exeperimentálními. Tyto výsledky podporují domněnku, že v případě adsorpce 

Cr(VI) pomocí vybraných biosorbentů je chemisorpce omezujícím faktorem rychlosti. 

Ukazují také na příznivý počátek procesu adsorpce, což je žádoucí pro praktické využití 

biosorbentu. Celková rychlost adsorpce však velmi nízká a proces tedy bude pomalý. 

Ze studia rovnováhy adsorpce byla na základě výsledků lineárních regresních 

koeficientů vybraných adsorpčních modelů vyhodnocena Langmuirova izoterma II. typu jako 

nejvhodnější k popisu mechanismu biosorpce pomocí studovaných inaktivovaných bakterií. 

Langmuirův model předpokládá, že k příjmu kovových iontů dochází na homogenním povrchu 

monovrstvy a to adsorpcí bez jakékoliv interakce mezi adsorbovanými ionty. Na základě 

linearizovaného Langmuirova modelu byla vypočtena adsorpční kapacita při monovrstevném 

(maximálním) pokrytí povrchu, která se shodovala s experimentální hodnotou sorpční kapacity. 

Dále také vypočtené hodnoty separačního faktoru pro Cr(VI) splňovaly podmínku, že 

0 < RL < 1 a ukázaly tak na vhodnost použití biomasy Acidithiobacillus ferroxidans, resp. 

biomasy Acetobacter aceti pro adsorpci Cr(VI) za podmínek, že mechanismus adsorpce je 

popsán Langmuirovou izotermou.  

Při experimentech na modelovém roztoku Cr(VI) dosáhla adsorpční kapacita biomasy 

Acidithiobacillus ferrooxidans maximální hodnoty 286,47 mg g
-1

 při dodržení optimálních 

podmínek, což představuje pouze 59,8 % iontů Cr(VI) z celkového množství iontů v roztoku. 



Martina Nováčková: Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti 

2015  133 

Oproti tomu biomasa Acetobacter aceti dosáhla maximální hodnoty adsorpční kapacity 

436,89 mg g
-1

 a tedy účinnost 89,7 %. Při experimentech s dvou- resp. tří-kovovými systémy 

došlo k poklesu adsorpční kapacity Cr(VI) pouze v rámci jednotek procent. Při úpravě 

podmínek speciálně pro Cr(VI) nepředstavují kationty kovů významnou konkurenci. 

Získaná metodika byla následně použita na vzorky reálné průmyslové odpadní vody. 

Výsledky biosorpce vzorků reálných vod se oproti modelovým roztokům Cr+Ni+Zn lišily 

o 5,2 % (Acidithiobacillus ferrooxidans), resp. 3,4 %. (Acetobacter aceti). 

Reprodukovatelnost metodiky byla ověřena stanovením relativní směrodatné odchylky 

měření. Odchylka výsledných hodnot jednotlivých vzorků v rámci jedné analýzy činila 

maximálně 5 %. Statisticky není tato hodnota významná a dá se tedy konstatovat, že použitá 

metodika je reprodukovatelná. 

Na bázi všech předložených experimentálních výsledků lze dojít k závěru, že biomasa 

acidofilních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans vykazuje oproti biomase Acetobacter 

aceti nižší afinitu funkčních skupin k iontům Cr(VI). Inaktivovaná biomasa Acetobacter aceti 

se tak zdá být vhodnější k efektivnímu odstranění iontů Cr(VI) z odpadních vod. Pro 

praktickou aplikaci lze kromě vysoké adsorpční kapacity považovat za výhodu nízké náklady 

na přípravu biosorbentu a hojnou dostupnost v přírodě. 

V rámci dalšího výzkumu by bylo vhodné ověřit výsledky vsádkového systému také 

v náplňové koloně. Ve vsádkovém systému je biomasa v kontaktu se stejným roztokem, 

koncentrace kovu díky adsorpci klesá a zároveň klesá i rychlost a účinnost adsorpce. 

Náplňová kolona však vykazuje výhodu kontinuálního kontaktu biomasy s čerstvým 

roztokem, jelikož množství a rychlost adsorpce závisí na aktuální koncentraci kovu v roztoku. 

Koncentrace kovu v roztoku je tak v náplňové koloně relativně konstantní. Díky těmto 

experimentům bude možné optimalizovat výrobu bakteriální biomasy pro záchyt těžkých 

kovů z roztoků při čištění průmyslových odpadních vod. Dalšimi vhodnými kroky by byla 

také fyzikální úprava biomasy lépe použitelná v poloprovozních podmínkách např. ve formě 

granulátu. 

Bakteriální biomasa představuje účinnou a potenciální skupinu biosorbentů vhodných 

k odstraňování kovových iontů z roztoků. Ve srovnání s jinými biosorpčními materiály 

vykazují bakterie vysokou adsorpční kapacitu, avšak obtíže s opětovným použitím 

mikrobiální biomasy a špatná selektivita brání jejich aplikaci v reálných podmínkách. 

Pokračující výzkum a nové techniky přípravy biomasy jsou ovšem schopny v blízké 

budoucnosti situaci změnit, především díky vyšší výhodnosti a atraktivnosti biosorpce oproti 

současným konvenčním technologiím. 
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9 Conclusion 

Dissertation work is focused on the experimental study of biosorption of Cr(VI) from 

aqueous solutions and real industrial waste water from the arms production of company Česká 

zbrojovka a.s., Uherský Brod. There has been used two different species of nonliving 

acidophilic bacterial biomass, namely Acidithiobacillus ferrooxidans and Acetobacter aceti, 

interfering with the selected competitive heavy metal ions Ni(II) and Zn(II). 

Optimal conditions of process have been found using 2
4
 factorial design. 

In accordance with theoretical assumptions were detected, that the main effect on the value 

of maximum adsorption capacity has a pH-value and its interaction with the biomass 

concentration. The highest adsorption capacity was achieved at both biosorbents with 

minimum pH (Acidithiobacillus ferrooxidans pH = 1; Acetobacter aceti pH = 2), minimum 

temperature (20 °C) and maximum biomass concentration (0,8 mg m
-1

). The difference 

in adsorption capacity using the minimum and maximum concentration of biomass was not 

significant and from economical reason, the minimum biomass concentration (0,2 mg ml
-1

), 

was chosen for the adsorption experiment  

The kinetics of the adsorption was discussed on the basis of two kinetic models, i. e., 

pseudo-first order and pseudo-second order. Equilibrium was reached after 80 min by 

Acidithiobacillus ferrrooxidans biomass resp. 100 min by Acetobacter aceti biomass. The 

pseudo-second order kinetic model described the adsorption of Cr(VI) on bacterial biomass 

better then pseudo-first order kinetic model. These results support the hypothesis, that in the 

case of Cr(VI) adsorption using the selected biosorbents, the chemisorption is rate limiting 

factor. The results also show a favorable beginning of the adsorption process, which is 

desirable for a practical application of biosorbents. However, the overall adsorption rate is 

very low and therefore the process will be slow. 

Study of adsorption equilibrium was based on the results of linear regression 

coefficients of selected isotherm models. Langmuir isotherm type II. was evaluated as most 

suitable to describe the mechanism of biosorption. Langmuir model assumes that uptake of 

metal ions occurs on the homogeneous monolayer surface and without any interaction 

between adsorbed ions. 

Maximum adsorption capacity using the model solution of Cr(VI) has reached by 

biomass Acidithiobacillus ferrooxidans achieved the value of 286,47 mg g
-1

 in compliance 

with the optimum conditions. This presents only 59,8 % of total ions in solution. In contrast, 

biomass Acetobacter aceti reached the value 436,89 mg g
-1

 and therefore efficiency 89,7 %. 

Multi-metal systems experiments achieved lower values of adsorption capacity, but decrease 

was only within several percent. Presence of additional cations in solution doesn´t affect the 

rate of Cr(VI) biosorption.  

These results demonstrated the suitability of using Acetobacter aceti biomass. The 

removal efficiency of Cr(VI) from real industrial wastewater from arms production of 

company Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod reached 82,5 %. Biomass Acidithiobacillus 
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ferrooxidans has demonstrated half efficiency in comparison with biomass Acetobacter aceti 

and therefore was evaluated to be unsuitable for the removal of Cr(VI).  

The above mentioned is in good agreement with literature data according to which 

there is a significant difference in the efficiency of absorption in each species of 

microorganisms, since the sorption depends on the nature and the composition of the cell 

wall. 

Further research should be focused to verify the results of a batch system also in 

continuos-flow column. With these experiments will be possible to optimize the production of 

bacterial biomass for the capture of heavy metals from solutions in industrial wastewater 

treatment. Additional useful steps would be also physical treatment of biomass for easier 

application in conditions of pilot operation, e.g. in the form of granulate. 

Bacterial biomass is an effective and potential biosorbents group suitable for removing 

metal ions from solutions. Compared with other materials, bacteria demonstrate a high 

adsorption capacity. Unfortunately, difficulties with re-using of microbial biomass and poor 

selectivity impede their application in real conditions. However, ongoing research and new 

preparation techniques of biomass are able to change the situation in the near future, mainly 

due to higher profitability and attractiveness of biosorption compared with the current 

conventional technologies. 
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