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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá zhodnocení možnosti využití troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) jako potencionálního biosorbenta pro odstranění šestimocného 

chromu z vodného roztoku a zkoumání jednotlivých faktorů, které mají vliv na proces 

biosorpce. V práci jsou popsány metody zrnitostní a tepelné úpravy vzorků biosorbentu, 

společně s jeho chemickou aktivací. Na aktivaci vazebných míst buněčné stěny troudnatce 

pásovaného (Fomitopsis pinicola) byl využit roztok kyseliny chlorovodíkové  

o koncentracích 0,1 mol/l, a 1 mol/l. V rámci slepého stanovení byla namísto aktivačních 

činidel využita destilovaná voda. Nejvyšší efektivita sorpce byla dosažena při zrnitostní 

úpravě sorbentu na frakci < 0,5-1 mm a chemické aktivaci kyselinou chlorovodíkovou o 

koncentraci 1 mol/l po dobu 15 min. Vhodnost biosorbentu byla potvrzena stanovením 

jeho sorpční kapacity v závislosti na pH, teplotě, počtu otáček a koncentraci sorbentu. 

Vzorky byly analyzovány spektrofotometrickým stanovením šestimocného chromu  

s 1,5-difenylkarbazidem.  

Klíčová slova 

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

sorpční kapacita. 

  



 

 

Anotation 

This thesis is concerned with assessing the feasibility of using troudnatce contraband 

(Fomitopsis pinicola) as potential biosorbents for the removal of hexavalent chromium 

from aqueous solution and examining the various factors that affect the biosorption 

process. The paper describes the methods of grain size and heat treatment of samples 

biosorbents, together with the chemical activation. Upon activation of the cell wall binding 

sites troudnatce contraband (Fomitopsis pinicola) was used hydrochloric acid 

concentration of 0.1 mol / l and 1 mol / l Within the blank was used instead of activating 

agent is distilled water. High efficiency of adsorption was achieved at the granularity 

adjustment sorbent fraction <0.5-1 mm and the chemical activation of hydrochloric acid of 

1 mol / l for 15 min. Suitability biosorbents was confirmed by determining its sorption 

capacity depending on the pH, temperature, speed and concentration of sorbent. Samples 

were analyzed by spectrophotometric determination of hexavalent chromium with  

1.5 Diphenylcarbazide.  

Key words 

Biosorption, biosorbent, Fomitopsis pinicola, hexavalent chromium, sorption capacity. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

  

cf rovnovážná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu  

ci vstupní koncentrace kovu  

pH koncentrace vodíkových iontů  

HCl kyselina chlorovodíková  

pKa disociační konstanta kyselin  

b Langmuirova konstanta  

NaOH hydroxid sodný  

NV nařízení vlády  

ot./ min počet otáček za minutu  

q adsorpční kapacita  

qmax maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek  

S množství biomasy  

V objem modelového roztoku  

t čas (h)  
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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 sorbentem 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 

adsorbentu.  

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

pevnou fázi.  

Biosorbent adsorbent biologického původu.  

Biosorpce proces odstraňování nejrůznějších kontaminantů (kovů, organických molekul) při 

využití biologických materiálů jako sorbentů, přičemž se jedná o záchyt kontaminantu 

chemicko-fyzikální cestou.  

Desorpce odpoutávání adsorbovaných molekul z fázového rozhraní a jejich přechod do 

objemové fáze.  

Kinetika adsorpce rychlost adsorbování rozpuštěné látky z jejího roztoku při styku s 

adsorbentem.  
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1 ÚVOD  

Mezi největší přímé zdroje znečišťování vod patří zejména průmyslová činnost,  

ale významné je také druhotné znečišťování, neboli nepřímé zdroje kontaminace,  

při kterém se nečistoty dostávají do vody vymýváním z atmosféry či půdy dešťovou 

vodou. Jedním z celosvětových a v poslední době hodně diskutovaných problémů je 

značná kontaminace vod těžkými kovy, plynoucí z velkého množství průmyslových 

odvětví, kde se těžké kovy využívají, a odpadních vod, které vytvářejí. Těžké kovy jsou 

nebezpečné především z důvodu jejich hromadění v živých pletivech a tkáních. Většina 

těžkých kovů je také toxická, způsobující řadu nemocí, od alergií až po rakovinu,  

v některých případech i smrt. [1], [2] 

Nyní existují metody pro odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních vod, 

jako hydrolýza, precipitace, iontová výměna či cementace. Jedná se o finančně  

ale i energeticky celkem náročné a z ekologického hlediska také nevýhodné metody. Pro 

odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků se tedy vykazuje jako vhodná metoda 

biosorpce, vzhledem k vysoké účinnosti a malé finanční náročnosti. Jedná se o moderní 

technologii v oboru environmentální chemie a čištění odpadních vod, a to nejen od těžkých 

kovů, ale také například od metaloidů či radionuklidů. Obrovskou výhodou biosorpce je 

hlavně také možnost opětovné využití kovů. [11], [12]   

Cílem diplomové práce bylo přezkoušet účinnost biosorpce šestimocného chromu  

a vlivu zinku na biosorpci pomocí troudnatce pásovaného, určit podmínky pro nejlepší  

a nejúčinnější využití jako biosorbentu vhodného k využití v technologiích průmyslové 

praxe za nejnižších nákladů a s podporou k opětnému využití bioodpadu, neboť se jedná o 

materiál  

s širokým spektrem působnosti a aplikovatelnost pro záchyt těžkých kovů obsažených  

v odpadních vodách. 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ OBLASTI  

Prvotní zmínky o biosorpci mají původ již z roku 1935, poté co pánové Adams  

a Holmes, uveřejnili práci o odstranění vápníku a hořčíku za pomocí kúry akátu, kterou 

využili jako biosorbent. Následně v roce 1948 kolektiv pana Rothsteina objevil, že uran je 

zachycován na buněčné stěně kvasinek s neznámými skupinami ve formě komplexu.  
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V sedmdesátých letech minulého století přiměly, hromadící se poznatky o možnostech 

odstranění kovů z odpadních vod, mnohé vědce k hledání nových méně náročných 

technologií, založených na využívání přírodních materiálů. V devadesátých letech došlo  

k rychlému vývoji výzkumu, začaly se využívat nové organismy, jejich části nebo 

výsledky jejich metabolismu, došlo tedy k rozšíření výzkumu, začaly se používat 

výpočtové technologie a byly uplatněny i první matematické modely pro objasnění 

mechanizmů biosorpce. [3] 

Zatímco v minulosti se výzkum v oblasti biosorpce orientoval především  

na odstranění kovů z roztoku ve formě kationtů, od roku 1998 se některé práce začaly 

zabývat odstranění kovů z roztoků ve formě aniontů. [4] 

Termín biosorpce se obyčejně odkazuje na pasivní vázání kovových iontů nebo 

radioaktivní prvky mrtvé biomasy. Je třeba ho odlišit od termínu bioakumulační, která je 

obvykle chápána jako aktivní, metabolické zprostředkování kovu v procesu akumulace 

vyskytující se zejména v živých organismech. [5]   

Biosorpce toxických těžkých kovů je obzvláště vhodná k čištění odpadních vod tzv. 

vodoléčba, pomocí biosorpce můžou být z odpadní vody vyprodukovány téměř vody  

o jakosti pitné vody (z původních koncentrací kovu 1-100 mg/l, na výslednou koncentraci 

<0,01 až 0,1 mg/l). [6]   

Aby se předešlo zbytečně rychlému vyčerpání sorpční schopnosti, a pokud je vstupní 

koncentrace kovu velmi vysoká (>100 mg/l) provádí se předčištění. Biosorbent nasycený 

kovem lze regenerovat například tzv. kyselým praním. Celkový biosorpční cyklus zahrnuje 

kompletní adsorpci a následnou desorpci kovu. Biosorbent s nízkým obsahem kovu, který 

již není možno regenerovat, se buď spálí, nebo je skladován. Proces biosorpce slouží také 

ke snížení celkového objemu odpadů. [5], [6] 

Průmyslové odpadní vody obsahující těžké kovy a jejich vypouštění do životního 

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

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

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

v rámci ochrany životního prostředí a lidského zdraví. [8]   
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Mezi hlavní zdroje znečištění životního prostředí chromem patří především 

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

a jiných slitin, galvanotechnický průmysl, kožedělný a textilní průmysl, lakovny a další.[9] 

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

základem jsou fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a biologické procesy. [13] Mezi 

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

iontovou výměnu, elektrolýzu, cementaci, membránovou filtraci, aj. Mnohé z těchto 

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

Některé metody jsou málo účinné nebo vedou ke vzniku sekundárních odpadů, které jsou 

následně uloženy na skládku. Z uvedených důvodů se stále hledají nové, jednodušší, 

účinnější a hlavně levnější technologie v čištění odpadních vod, které budou rovněž šetrné 

k životnímu prostředí. [18] V poslední době se stává stále více populární výzkum 

biosorpce těžkých kovů z odpadních průmyslových vod. Zvyšuje se množství výzkumů 

založených na hledání nejúčinnějších biosorbentů pro odstranění těžkých kovů z vodných 

roztoků. Při využití v průmyslu má biosorpce tři hlavní výhody ve srovnání s tradičními 

metodami čištění odpadních vod[15]: 

 

 možnost opětovného použití biosorbentu,  

 žádné sekundární znečištění,  

 velmi nízká cena.  

 

V porovnání s běžně vyráběnými sorbenty či iontoměniči je biomasa mnohem 

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

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

[15], [16] 

Spousta materiálů biologického původu má schopnost vázat těžké kovy.  

V průmyslových procesech je ale důležitá dostatečně vysoká vazebná kapacita  

a selektivita[18]. Volbou vhodného typu biomasy se může dosáhnout jak vysoké vazebné 

kapacity, tak i selektivity pro určitý druh kovu. [17] 

Za nevýhodu biosorpce můžeme považovat zejména dosavadní neznalost 

mechanismů, které jsou zodpovědné za zachycení kovů z vodných roztoků na povrchu 

buněčných struktur sorbentu. Následující omezení může být důsledkem významné 

závislosti sorpčního procesu na hodnotě pH a proto se biosorpce může stát použitelnou 
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pouze pro určité typy odpadních vod. Zatím není k dispozici ani jakákoliv databáze 

biosorbentů, která by zaznamenávala veškeré faktory důležité při procesu biosorpce. [18] 

Vzhledem k individuálnímu chování jednotlivých biosorbentů k různým těžkým kovům je 

nutné potenciální biosorbenty studovat a hledat optimální podmínky procesu biosorpce.  

Při zkoumání biosorpce se používají i poznatky z vědních oborů, jako například 

mikrobiologie, biofyzika, biotechnologie, a dalších[19]. Zkoumají se sorpční vlastnosti 

různých bakterií, řas, hub, kvasinek, ale i suchých listů nebo kokosových vláken[20]. 

Pozornost je také věnována odpadní biomase, např. z fermentačních procesů, nebo 

aktivovaný kal z čištění odpadních vod, vzhledem k velice nízkým cenám a velmi dobré 

dostupnosti[16]. Dále byly navrženy jako potenciální levné biosorbenty mořské řasy, 

skořápky kokosových, vlašských a burských ořechů, a mnoho jiných[21], [5]. V rámci 

biosorpce chromu z vodného roztoku byly a jsou studovány sorpční schopnosti mnoha 

různých biosorbentů. 

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

univerzity Ostrava, například od Březinové, Obalové, Mamrillové či Popkové a dalších 

dokazují, že je možné v procesu odstraňování šestimocného chromu z vodných roztoků  

a odpadních vod použít jako biosorbent odpadní biomasu rostlinného původu, sorpční 

schopnost byla zkoumána na skořápkách ořešáku královského (Juglans regia), šiškách 

smrku ztepilého (Picea abies) a odpadních luscích fazolu zahradního (Phaseolus vulgaris 

L.). [22], [23], [24] 

Z rostlinné biomasy byly zkoumány sorpční schopnosti pro šestimocný chrom dále 

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

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

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

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

kapacity, a sice 251 mg/g. [25]   

Pehlivan a Altun studovali biosorpci Cr(VI) z vodného roztoku na skořápkách 

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

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

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

Nejvyšší adsorpci Cr(VI) (8,28 mg/g) vykazovaly skořápky lískových ořechů, adsorpce 
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Cr(VI) u skořápek vlašských ořechů činila 8,01 mg/g. Nejhůře sorbovaly skořápky mandlí, 

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

[26]    

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

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

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

prokázala, že množství odstraněného šestimocného chromu se snižovalo se zvyšováním 

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

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

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

vstupní koncentraci kovu 70 mg/l a kontaktním čase 120 min. [27]   

Ertugay a Bayhan se zase zabývali biosorpcí šestimocného chromu na žampiónu 

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

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

10 g/l. Maximální účinnost odstranění šestimocného chromu byla 8 mg/g biosorbentu. [28]   

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

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

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

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

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

NaOH o koncentraci 0,1 mol/l. [29]  

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

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

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

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

dosahuje biosorpce nejlepších výsledků. Studium optimálních podmínek pro biosorpci 

daného kovu z vodného roztoku pro jednotlivé biosorbenty je proto velmi důležité, 

vzhledem k individuálnímu chování každého z nich. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST  

V teoretické části se věnuji popisu procesu biosorpce a faktorům, jenž biosorpci 

ovlivňují. Zabývám se také vlastnostmi zvoleného biosorbentu troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis Pinicola) šestimocného chromu a dvoumocného zinku. 

3.1 Biosorpce  

Biosorpce je proces, který má schopnost vázat anorganické i organické látky  

z vodných roztoků na neživé biomasy mikroorganismů a rostlin. Mluvíme o velmi účinné  

a speciální metodě sorpce v níž lze odstranit a izolovat určité chemické látky z roztoku 

pomocí různorodých druhů biosorbentů. Metoda biosorpce se značně projevuje v oblasti 

vázání těžkých kovů i z velmi zředěných vodných roztoků[3]. Proces biosorpce je 

častokrát využíván k čištění odpadních vod s nízkými koncentracemi kovů, kde ještě není 

vhodná aplikace selektivních sorbentů pro nahromadění některého z kovů či pro jeho 

odloučení ze směsi kovů [30].  

V závislosti na fyzikálně-chemických faktorech je ovlivňována dostupnost a mobilita 

iontů kovů pro proces biosorpce, stejně jako vazba kovů na biosorbent a to na teplotě, 

hodnotě pH, koncentraci kovů ve vodném roztoku, přítomnosti jiných polutantů a dalších. 

Jednotlivé faktory mohou napomáhat k rychlejšímu navázání kovu a mohou také zvyšovat 

celkovou sorpční schopnost daného biosorbentu, jiné mohou zase naopak snižovat sorpci 

kovu. [30], [3]   

Hlavní výhody biosorpce : [31], [15]    

 vysoká účinnost,  

 vysoká rychlost procesu,  

 malá finanční náročnost,  

 možnost obnovení biosorbentu,  

 environmentální nezávadnost (žádné sekundární znečištění),  

 obsáhlé spektrum využitelné biomasy a její dostatek,  

 možnost opakovaného využití kovů.  
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Jako o velké nevýhodě můžeme mluvit o tzv. časném nasycení, což znamená,  

že může docházet k obsazení molekulových vazebných míst jinými ionty[31], [32]. Pro 

znovu využití biosorbentu v procesu biosorpce je potřebná desorpce sorbovaného kovu  

a regenerace sorbentu. Jsou to celkem levné, jednoduché a také rychlé procesy, kde lze  

v rámci desorpce využít velkého množství zachyceného kovu vyšší cenové hodnoty[3].  

 

3.1.1 Mechanismus biosorpce  

Biosorpce závisí na fyzikálně-chemických interakcích mezi funkčními skupinami na 

povrchu buněčné stěny a kovem, nikoliv však na metabolické činnosti buněk. [14] 

Lze tudíž konstatovat, že se jedná o vazbu kovu na neživou hmotu. Díky tomu 

zároveň odpadá problém s různými nežádoucími metabolity, které by mohly být během 

procesu vyprodukovány touto živou buňkou, jakož to odpověď na výskyt kovu. Je ale 

zapotřebí počítat také s možností, že některé molekulové vazebné skupiny budou již 

obsazeny jiným vazebným iontem a tím pádem může docházet k tzv. časné sytosti, což je  

v procesu biosorpce nežádoucí jev. Z tohoto důvodu je po každém užití sorbentu nutná 

jeho desorpce, ať už se jedná o jakýkoliv kov nebo skupinu kovů. Tato desorpce je však 

jednoduchá, rychlá a ekonomicky poměrně úsporná, čehož lze využít pro zachycení 

velkého kvanta kovu vyšší koncentrace. [32] 

Vazebné možnosti kovům poskytují především lipidy, proteiny a polysacharidy, 

které bývají nejčastější složkou právě buněčné stěny. Je tedy zcela jasné, že se proces mezi 

jednotlivými typy biosorbentů bude kvůli rozdílné stavbě buněčných stěn lišit. 

Vazbu kovů při biosorpci může ale umožnit také iontová výměna, chelatace, tvorba 

komplexů, mikroprecipitace (mikrosrážení) a fyzikální adsorpce (při vazbě na povrchu se 

uplatňují fyzikální sily). Všechny tyto mechanismy se mohou v průběhu celého procesu 

biosorpce různě kombinovat, čímž potom dochází k celkové sorpci kovu a fungují tak 

nezávisle na sobě. [31] 
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K hlavním vazebným skupinám (viz Tabulka 1) patří především hydroxylové, 

karboxylové, karbonylové, fosfátové a aminové funkční skupiny[33], [3]. 

 

 
Tabulka 1: Hlavní vazebné skupiny důležité pro biosorpci (převzato 43) 

 

Vysvětlivky k tabulce: LPS - lipopolysacharidy; HSAB - Pearsonův koncept; SPS - 

sulfátované polysacharidy; Cto - Chitosan; AA - aminokyseliny; PG - peptidoglykan; PL - 

fosfolipid; TA - teikoová kyselina; kyselin a zásad; i - intermediate (přechodný); s - soft 

(měkký); h - hard (tvrdý) ; PS - polysacharidy; UA - kyselina močová. 

 

Podstata sil poutající kov k povrchu tuhé fáze může být založena na[34], [18]:  

 

 fyzikální adsorpci,  

 chemisorpci,  

 iontové adsorpci.  
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Fyzikální adsorpce není specifická. Síly přitahující molekuly k pevnému povrchu 

jsou relativně slabé. Aktivační energie pro fyzikální adsorpci není obvykle větší než  

1 kJ/gmol. Probíhá na celém povrchu tuhých látek při poměrně nízkých teplotách. 

Molekuly absorbátu nejsou vázané na určité místo povrchu absorbentu a v závislosti na 

velikosti sil a objemu pórů absorbentu se může tvořit více vrstev molekul absorbátu. 

Adsorpční rovnováha se dostavuje rychle. Tato adsorpce je vratná a může dojít k desorpci. 

[34].  

Chemisorpce je specifická pro uplatnění koordinační vazby mezi kationaktivními 

kovy (adsorbát) a některými funkčními skupinami částí povrchů buněčného povrchu 

(adsorbentem). Mezi výborné adsorpční skupiny patří hlavně karboxylové a amino-

skupiny[34]. Podstatou chemisorpce je elektronová vazba. Na povrchu absorbentu probíhá 

tento proces, a to na tzv. aktivních (adsorpčních) centrech mající vyšší aktivační energii 

důležitou pro vznik chemické vazby. Na povrchu tuhé fáze může dojít k vytvoření pouze 

jedné vrstvy molekul adsorbátu. Adsorpční kapacita je poměrně malá a celý proces je 

relativně pomalý, a to zejména za nízkých teplot. Vznik kovových komplexů či chalátů 

patří do příkladu chemisorpce[18], [3]. 

Iontová adsorpce je známá svými dvěma typy iontové adsorpce:  

 výměnná iontová adsorpce.  

 jednoduchá iontová adsorpce,  

 

V procesu se uplatňují zejména Coulombovské přitažlivé síly. Při jednoduché 

iontové adsorpci dochází přednostně k odstranění jednoho iontu z roztoku vlivem 

elektrostatických sil. Adsorpcí iontů tuhá částice získává elektrický náboj, děje se tak 

například na iontových mřížkách nerozpustných solí či hydroxidů. 

Při výměnné adsorpci dochází k výměně mezi ionty kapalné fáze a ionty krystalové 

mřížky nebo mezi ionty vnitřní a vnější části dvojvrstvy, který oproti navázanému 

nebezpečnému iontu je buď přijatelný anebo jeho přítomnost ve vodě vůbec nevadí.[18], 

[36]   
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3.2 Ustálenost procesu biosorpce  

Pro určení množství navázaného kovu a účinnosti daného procesu biosorpce, se využívá 

zhodnocení jeho rovnovážného stavu. Rovnováha procesu je ustálena pokud se množství 

nasorbovaného kovu již nezvyšuje s dobou trvání procesu a také pokud dojde k diferenciaci 

adsorbované látky mezi kapalnou a pevnou fázi.  

Matematický model Langmuirův a Freundlichův se nejčastěji používá pro matematický 

popis rovnovážného stavu. Matematické modely však platí pouze pro jednoduchý systém 

biosorpce v jedné vrstvě na jednom typu biosorbentu. [14] 

Langmuirův model se domnívá, že stechiometrický poměr vazebných míst a vázaných 

individuí, je v poměru 1:1. Další domněnkou je stejná afinita vazebných míst k iontům kovu. 

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

molekuly nemigrují a adsorpční energie zůstala nezměněna. [3] 

Freundlichův matematický model naopak vychází z toho, že vazebná místa mají různou 

afinitu ke kovovým iontům a že místa s vyšší afinitou jsou obsazována těmito ionty prioritně. 

[6] 

3.2.1 Faktory mající vliv na rovnováhu biosorpce 

Studium a pochopení procesu biosorpce je značně významné a nabízí mnohé 

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

nejlepších podmínek, při kterých je biosorpce kovu z vodného roztoku nejúčinnější.  

Ke zjištění nejvhodnějších podmínek vede dlouhá cesta plná zkoušek a omylů, pro redukci 

množství experimentů je nutné vědění vzájemných souvislostí. [3] Základní faktory 

ovlivňující rovnováha procesu biosorpce jsou hodnota pH roztoku, koncentrace biomasy, 

přítomnost jiných iontů a teplota roztoku. 

Určité množství vázaných kovů je však závislé, mimo daného biosorbentu  

a fyzikálně-chemických parametrech, také na druhu kovového iontu a jeho koncentraci  

v roztoku. Závislost biosorpce kovu na výchozí koncentraci kovu v roztoku byla postavena 

na mnoha výzkumech, kde se proces biosorpce prokazoval jako intenzivnější se zvyšující 

se výchozí koncentrací kovu a setrval po dobu obsazení všech vazebných míst. [18], [3] 
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Při zkoumání biosorpce se používá široké spektrum výchozích koncentrací kovů  

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

biomasy a biomasy hub jsou nejčastěji zkoumány vstupní koncentrace modelového roztoku 

šestimocného chromu od 50 až po 300 mg/l.  

Koncentrace biomasy také značně ovlivňuje sorpci kovů z roztoku, respektive na 

jejich specifickou adsorpci. Výzkumy bylo prokázáno, že vysoká koncentrace biomasy 

velmi efektivně odstraňuje kovy z vodného roztoku, ale hmotnost kovu vztažená na 

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

také vést k vytváření velkých agregátů, které vzniklou rovnováhu mezi povrchem buňky  

a kovem narušují. [30] 

Při studiu biosorpčního procesu se využívá rozsáhlé škály koncentrací biomasy, od 

desítek po desetiny gramů sorbentu. Mnohdy používaná koncentrace biosorbentu při sorpci 

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

podmínek sorpce se pak koncentrace sorbentu odlišně upravují a zkoumá se vliv zvýšení 

nebo snížení množství biomasy na účinnost a průběh celého procesu.  

Hodnota pH vodného roztoku má jeden z nejpodstatnějších vlivů na proces 

biosorpce, jelikož ovlivňuje jak rozpouštění kovů tak i jejich chování, ale ovlivňuje také 

aktivitu vazebných skupin biomasy. Ideální hodnota pH pro sorpci kationtů je vyšší než 

4,5, u aniontů se nachází v rozmezí 1,0-4,0. V případě nízkého pH roztoku jsou vodíkové 

ionty pevně vázány s místy na buněčném povrchu, a proto se tato vazebná místa stávají 

nedostupná pro cílové kationty. S rostoucí hodnotou pH zároveň stoupá počet negativních 

ligandů, a tím i dostupnost vazebných míst pro kationty z roztoku.  

Při extrémních hodnotách pH vodného roztoku dochází k poškozování struktur 

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

vodného roztoku je významným faktorem ovlivňujícím rovnováhu procesu biosorpce, 

limitující je zároveň volba druhu biosorbentu a iontu kovu. [3], [30]  

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

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

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

pH od 1,0 do 4,0, pouze v několika studiích do hodnoty pH 6,0. Nelze tedy jednoznačně 
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určit, při které hodnotě pH je sorpce nejúčinnější, vzhledem k významné závislosti, jak na 

zvoleném biosorbentu, tak na sorbovaném kovu.  

Teplota má vliv na několik důležitých faktorů v procesu, jako je například stabilitu 

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

ionizaci. Samotný proces biosorpce je teplotou ovlivňován v závislosti na převládajícím 

ději, jestliže je převládajícím dějem chemisorpce, je mezi rostoucí teplotou a účinností 

procesu přímá závislost. V případě fyzikální adsorpce, pak s klesající teplotou účinnost 

procesu stoupá. Během některých procesů dokonce teplota neměla žádný vliv na výslednou 

efektivitu. Teploty v rozmezí 20-35 °C zásadně neovlivňují průběh procesu a ve srovnání  

s ostatními faktory, je vliv teploty na rovnováhu biosorpce zanedbatelný. [18],[37] 

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

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

nejčastěji využívá. S množstvím navázaných konkurenčních iontů se snižuje počet 

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

procesu.[30], [37] Této problematice se však ve své diplomové práci nevěnuji. 

 

3.3 Desorpce 

Desorpce je opačný proces biosorpce, při kterém dochází k uvolňování 

adsorbovaných molek z povrchu látky (absorbentu). [5] 

Pokud má být biosorpční proces v praxi využitelný jako alternativa ke konvenčním 

metodám, je velmi důležitá regenerace jeho použitého biosorpčního materiálu. Úlohou 

desorpce je získat kov v koncentrované formě a vrátit biosorbent do stavu, co nejblíže 

původního (nesnížit jeho sorpční schopnosti, nezměnit jeho fyzikální vlastnosti  

a nepoškodit ho). [18] 

Při desorpci je důležité najít nejvhodnější desorpční činidlo mezi kovem vázaným na 

biosorbent a kovem, který je rozpouští v roztoku, ustálí rovnováhu. Avšak určitá část kovů 

zůstává navázána na sorbent. [5] 

Vysokou účinnost desorpce je možné dosáhnout použitím velkého objemu málo 

koncentrovaného desorpčního činidla nebo malého objemu koncentrovaného činidla. [18] 
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Nevýhodou použití koncentrovaného desorpčního činidla je destrukce sorbentu  

a použití velkého objemu zředěného činidla. Ideální desorpční činidlo by nemělo poškodit 

biosorbent a mělo by vymýt všechen kov v něm obsažený v co možná nejmenším objemu. 

Jako desorpční činidla se používají nejčastěji anorganické kyseliny, hydroxidy  

a některé soli 

 

Techniky biosorpce a desorpce: 

 

 Diskontinuální uspořádání biosorpce 

 Kontinuální uspořádání biosorpce 

 

 

Obrázek 1:Schéma postupu při desorpci (převzato 18) 

  

4 BIOSORBENT 

Jedná se o biologický materiál ze surové mikrobiální nebo rostlinné biomasy, jenž je 

schopen v rámci jednoduchého procesu biosorpce přímo sorbovat určité ionty kovů  

z vodného roztoku [3]. Používanými biosorbenty jsou hlavně buněčné stěny řas, hub, 

bakterií a vyšších rostlin [33]. Biosorbenty by se měly vyznačovat vysokou sorpční 

schopností a zároveň je důležitá jejich snadná dostupnost velkého množství za nízkou 

cenu. Jako příhodné zdroje biosorbentů mohou být například biomasa mořských řas nebo 

průmyslové odpadní biomasy vznikající jako vedlejší produkty fermentačních procesů.  
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V biosorpci výborně osvědčila úprava biosorbentu na pevné granule z částic  

o zrnitosti 0,1-3 mm, které musí odolávat tlakům při aplikaci v koloně a také musí být 

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

upravovány před samotnou aplikací v procesu. [3]  

Ve své diplomové práci studuji biosorpci šestimocného chromu a dvoumocného 

zinku na troudnatci pásovaném (Fomitopsis pinicola), proto se v dalších kapitolách budu 

zabývat nejprve biomasou hub a poté charakteristikou zvoleného biosorbentu. 

 

4.1 Biomasa hub  

Biomasa hub představuje podstatnou složku organické hmoty v lesních půdách a je 

významným zdrojem uhlíku a dusíku. Je tvořena velkými a mnoha různorodými skupinami 

eukaryotických mikroorganismů, ze kterých mají zásadní praktický význam tři skupiny, 

jedná se o kvasinky, plísně a houby. Houby jsou v přirozeném prostředí všudypřítomné  

a hrají důležitou roli v přírodě a v průmyslových procesech. V přírodě rozkládají 

organickou hmotu, čímž zajišťují koloběh živin, dále působí jako patogeny, symbionti 

rostlin nebo živočichů a neméně důležitou roli hrají také při hnilobě různých přírodních 

materiálů. V průmyslu jsou využívány například při výrobě ethanolu, kyseliny citronové, 

antibiotik, enzymů či vitamínů. U mnoha druhů hub a kvasinek byla pozorována schopnost 

vázat kovové prvky, což vedlo k jejich využívání v oblasti čištění odpadních vod  

od toxických kovů a zpětného získávání drahých kovů, např. zlata či stříbra. Oba druhy 

biomasy hub, jak živá, tak mrtvá, mají pozoruhodnou schopnost sorpce toxických  

a drahých kovů. [38]   

 

4.1.1 Složení buněčné stěny hub  

Buňky hub mají pevnou ochrannou buněčnou stěnu. Základní chemické složení 

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

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

Struktura buněčné stěny je vícevrstvá a mikrofibrilární. Buněčnou stěnu hub rozdělujeme 

na čtyři základní vrstvy:  
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 vnitřní vrstva s chitinovými mikrofibrilami.  

 proteinová vrstva,  

 vrstva tvořená glykoproteinovou sítí,  

  vnější vrstva.  

 

Schéma stavby buněčné stěny hub je pro všechny druhy téměř stejná. Pod vnitřní 

vrstvou s chitinovými mikrofibrilami se nachází již plazmatická membrána. Hlavní rovné 

chitinové řetězce jsou umístěné převážně ve vnitřních vrstvách buněčné stěny, které jsou 

překryté nevláknitými nebo jinými složkami, například glukanem či bílkovinami  

na povrchu. [39]   

 

 

Obrázek 2: Strukturní vzorec chitinu (převzato 40) 

 

4.1.2 Charakteristika zvoleného biosorbentu  

Klobouk Troudnatce pásovaného je 5 - 40 cm široký, 2 - 8 cm tlustý polokruhovitý 

někdy i kopytovitý, širokým bokem přirostlý k substrátu, polokruhovitě pásovaný  

a rýhovaný, k okraji ztenčený, na okraji zaoblený, zprvu celý bělavý, brzy žlutohnědý,  

ve stáří na středu až černý, pokrývající se červeně oranžovou, lesklou pryskyřičnou 

vrstvou, která je za živa lepkavá, za sucha jemně plstnatě vrásčitá, lysá a tvrdá. Na okraji 

zůstává bílý nebo žlutavý, za čerstva gutující. Rourky 0,2-1 cm vysoké, žlutavé, vrstevnatě 

přirůstající, póry jsou velmi drobné, okrouhlé barvy světle okrové, žlutavé a ve stáří 
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hnědavé. Dužnina je 2-6 cm tlustá, smetanová, nažloutlá, korkovitě dřevnatá, vůně 

nápadně nakysle štiplavá. Výtrusný prach bílý až světle okrový, výtrusy jsou elipsoidní, 

mírně zploštělé, dolů šikmo zúžené, hladké, velikosti 6-10 x 3-4,5 µm. 

 

 

Říše Houby (Fungi) 

Třída Stopkovýtrusné (Agaricomycetes) 

Podtřída Holobazidiomycety (Holobasidiomycetes) 

Řád Chorošotvaré (Polyporales) 

Čeleď Troudnatcovité (Fomitopsidaceae) 

Rod Troudnatec (Fomitopsis) 

Druh Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) 

 

Tabulka 2: Taxonomické zařazení Troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola), (převzato a upraveno 

dle nejnovější taxonomie hub) 
 

Je to největší škůdce podhorských a horských lesů. Zabarvuje se na okraji podle 

toho, na jakém substrátu roste. Například na bříze má okrajovou zónu velmi širokou barvy 

žluté až oranžové. I když způsobuje hnědou hnilobu dřeva, lignin nechává nedotčen.  

Outkovka citrónová (Flaviporus citrinellus) roste pouze na stromech napadených tímto 

troudnatcem. Na hymeniu této houby občas najdeme parazitovat tvrdohoubu masenku 

citrónovou (Hypocrea citrina). [50] 

 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id305326/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id250332/
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Obrázek 3: Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), (foto M. Vašutová, 2004) 

 

Nejméně u pěti z izolovaných steroidů byla v biologických testech pozorována  

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

soustředěny především v kůře plodnice Troudnatce pásovaného. [45], [46] 

Ve své diplomové práci se budu zabývat vlivu zinku na biosorpci šestimocného 

chromu z vodného roztoku, v následující kapitole se budu věnovat vlastnostem nejprve 

těžkých kovů a poté vlastnostem chromu a zinku a jejich formám výskytu. 

5 TĚŽKÉ KOVY 

Ve vodách lze prokázat většinu přirozeně se vyskytujících kovů tvořících 

periodickou soustavu prvků, včetně historicky pojmenovaných tzv. prvků vzácných zemin. 

Při posuzování znečištění prostředí kovy se často hovoří o samostatné skupině tzv. těžkých 

nebo toxických kovů, která však není přesně specifikována. Těžké kovy bývají 

z chemického hlediska definovány měrnou hmotností větší než 5 000 kg/m
3 

nebo také tím, 

že se jejich soli srážejí sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných sulfidů. Často  

se název těžké kovy používá jako synonymum pro toxické kovy, což může vést k určitým 

nesrovnalostem. 
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Téměř všechny kovy jsou alespoň ve stopových množstvích ve vodách přirozeně 

obsaženy, a to v závislosti na geologických podmínkách. K obohacení dochází stykem 

vody s horninami půdou. V okolí rudných nalezišť se může voda obohatit i velkými 

koncentracemi kovů. Dalším přírodním zdrojem může být vulkanická činnost. V současné 

době je značně obtížné odlišit přírodní pozadí v přírodních vodách od antropogenního 

znečištění a to se týká i složení sedimentů, které mohou být v důsledku remobilizačního 

procesů zdrojem znečištění vod kovy. [35]   

Hlavním antropogenním zdrojem kovů a polokovů jsou odpadní vody z těžby  

a zpracování rud, z hutí, z válcoven, povrchových úpraven kovů, z fotografického, 

textilního a kožedělného průmyslu atd. Dalším zdrojem jsou agrochemikálie (Hg, Zn, Ba, 

As) algicidní preparáty (Cu) a vylouhování kolových deponií. Také atmosférické vody 

znečištěny výfukovými plyny motorových vozidel mohou být významným zdrojem kovů  

a polokovů v povrchových vodách (Hg, Pb, Zn, Cr, Cd, As, Se aj.) V některých oblastech 

může být antropogenní vstup kovů atmosférickou cestou velmi významný, protože některé 

sloučeniny kovů při spalování komunálních odpadů sublimují a nezůstávají jen v popelu, 

ale část jich přechází i do plynné fáze v závislosti na složení odpadu. Například Cu zůstává 

převážně v popelu, na rozdíl od Cd, které přechází převážně do plynných zplodin. [55]   

5.1 Chrom  

Chrom se patří do skupiny těžkých kovů. Je to nejtvrdší elementární kov s hojným 

zastoupením na Zemi i ve vesmíru. Přirozeně se objevuje v oxidačních stavech od –II  

do +VI. Mezi časté oxidační stavy patří Cr
0
 (kovový chrom), Cr

+II
, Cr

+III
 a Cr

+VI
. 

Nejstálejší je ve sloučeninách v mocenství 
+III

. [47], [48] 

Mezi antropogenní zdroje chromu v přírodních vodách jsou hlavně odpadní vody  

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

z chladících okruhů, kde se chrom využívá jako inhibitor koroze. V odpadních vodách  

z kožedělného a textilního průmyslu se mohou vyskytovat koncentrace chromu  

až v desítkách mg/l, v odpadních vodách z galvanického pokovování se mohou vyskytovat 

koncentrace ještě vyšší. [49] 

Chrom řadíme mezi skupinu esenciálních mikroprvků a je důležitý například  

při regulaci glukosy a tuků v krvi nebo při syntéze nukleových kyselin. Ve vyšších 
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koncentracích se stává toxickým a jeho toxicita je závislá hlavně na jeho oxidačním stupni. 

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

je šestimocný chrom středně jedovatý. V šestimocném stavu má chrom karcinogenní  

a genotoxické účinky. Šestimocný chrom má vliv také chuť a barvu vody, proto je nutné 

stanovení, jak celkové koncentrace chromu, tak analytické odlišení koncentrace Cr(VI).  

[49] 

5.1.1 Výskyt chromu ve vodách  

Ve vodách se vyskytuje chrom v mocenství +III a +VI. Většina sloučenin 

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

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

 nebo k redukci 

Cr(VI). K oxidaci dochází buď působením kyslíku rozpuštěného ve vodě, avšak jedná se  

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

Redukci podporuje kyselé prostředí. Probíhá za přítomnosti Fe
+II

, huminových látek, 

organických látek, které obsahují thiolovou skupinu -SH, aj. v bezkyslíkatém prostředí. 

Některé druhy bakterií také redukují šestimocný chrom biochemickou cestou  

v aerobním prostředí.  

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

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

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

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

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

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

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

a horninovém prostředí na rozdíl od Cr
+III

. [49] 
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6 ZINEK 

Zinek je modrobílý lesklý kov, při vyšších teplotách velmi tažný. Na vzduchu se 

pokrývá vrstvou oxidu. Za tepla se zinek přímo slučuje s halogeny a sírou. S dusíkem 

nereaguje, ale s amoniakem tvoří nitrid Zn3N2. Zinek se dobře rozpouští ve zředěných 

kyselinách a hydroxidech alkalických kovů za vývoje vodíku: 

 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

Zn + 2KOH + 2H2O → K2[Zn(OH)4] + H2 

 

Reakce zinku s koncentrovanými oxidujícími kyselinami probíhají bez vývoje 

vodíku [53]: 

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O 

Zinek tvoří celou řadu sloučenin, ve kterých je znám pouze v oxidačním stupni II. 

Analytické stanovení zinku se provádí komplexometrickou titrací, indikátorem bývá 

1% roztok dimethylnaftidinu v kyselině octové. Bod ekvivalence se v mírně kyselém 

prostředí (pH=5) projeví odbarvením původně fialového roztoku indikátoru. 

6.1 Výroba zinku 

Výroba zinku se prováděla suchým způsobem redukcí oxidu zinečnatého uhlíkem  

v plynné fázi. Pro výrobu zinku suchým způsobem se používaly muflové pece různých 

konstrukcí (slezská pec, belgická pec, porýnská pec). Surovina pro muflové pece  

se připravovala tzv. "převalováním". Při převalování se chudé křemičitanové  

a uhličitanové zinkové rudy pražily v rotační peci s koksem a oxidem vápenatým. Vzniklý 

oxid zinečnatý sloužil jako vsázka pro muflové pece. 

Surový hutní zinek se rafinuje frakční destilací v destilační koloně vyložené 

karbidem křemíku. Při destilační rafinaci zinku se jako cenný vedlejší produkt získává 

germanium, kadmium a indium. 

Dnes je obvyklejší elektrolytický způsob výroby zinku, který poskytuje kov vysoké 

čistoty bez nutnosti další rafinace. Suroviny pro elektrolýzu se připravují pražením 

zinkových rud s chloridem sodným s následným vyluhováním nebo přímým vyluhováním 

http://www.prvky.com/halogeny.html
http://www.prvky.com/16.html
http://www.prvky.com/7.html
http://www.prvky.com/6.html
http://www.prvky.com/14.html
http://www.prvky.com/32.html
http://www.prvky.com/48.html
http://www.prvky.com/49.html
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zinkové rudy kyselinou sírovou. Odpadní anodové kaly z elektrolytické výroby zinku jsou 

zdrojem dalších cenných prvků, zejména platiny a palladia. [54] 

 

 

6.2 Výskyt zinku v přírodě 

Průměrný obsah niklu v zemské kůře je 70 ppm. Přírodní zinek je směsí pěti 

stabilních izotopů, nejvyšší podíl v přírodě (48,6 %) zaujímá izotop 
64

Zn. Uměle bylo 

připraveno 35 radioaktivních izotopů zinku s nukleovými čísly 57 až 83. 

V přírodě se zinek nalézá ryzí a v rudách smithsonit ZnCO3, sfalerit ZnS, hemimorfit 

(willemit) Zn2SiO4·H2O, zinkit ZnO nebo franklinit ZnFe2O4. 

Mezi další minerály s obsahem zinku patří např. ashoverit Zn(OH)2, danbait CuZn2, 

kalinit ZnCr2S4, leiteit ZnAs2O4, zinkochromit ZnCr2O4 a přibližně 300 dalších minerálů 

zinku. Nejvyšší obsah zinku (73,25 % Zn) má zinkit. Pro průmyslovou výrobu zinku má 

dnes rozhodující význam smithsonit. [53] 

6.3 Zdroje emisí 

Do atmosféry se zinek uvolňuje při spalování fosilních paliv a při těžbě a zpracování 

zinkových rud (i rud jiných kovů, které mohou obsahovat příměsi zinku). Atmosférickou 

depozicí se dostává do půdy a vody. Zdrojem zinku v půdách jsou také hnojiva obsahující 

zinek jako znečisťující příměs nebo deponované čistírenské kaly. Antropogenním zdrojem 

zinku v přírodních vodách je především atmosférický spad. Zinek se může do vody také 

dostat splachem z půd. Z průmyslových odpadních vod obsahují zinek např. vody  

ze zpracování neželezných rud, z moříren mosazi, ze zpracování tuků a z povrchové 

úpravy kovů, kde je zinek zpravidla vázán v různých komplexech. Zdrojem zinku ve vodě 

jsou také nádoby ze zinku nebo z pozinkovaných kovů (vědra, plechy, okapy), se kterými 

voda přichází do styku. Přirozeným zdrojem zinku je zvětrávání rud s obsahem zinku. 

Mezi významné antropogenní zdroje zinku patří: 

 spalování fosilních paliv; 

 těžba a zpracování rud; 

http://www.prvky.com/78.html
http://www.prvky.com/46.html
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 průmyslové odpadní vody (zpracování neželezných rud, mořírny mosazi, 

zpracování tuků a povrchová úprava kovů); 

 hnojiva s obsahem zinku. [55] 

6.4 Dopady na životní prostředí 

Ve vzduchu se zinek váže na půdní a prachové částice. Atmosférickou depozicí se 

mohou tyto částice dostávat do vody nebo půdy. Zinek je běžnou součástí hornin, půd  

a sedimentů. Například v jílech bývá obsaženo asi 100 mg/kg zinku. Pozaďová 

koncentrace zinku v půdách je asi 80 mg/kg. V půdě se většina zinku vyskytuje ve formě 

vázané na půdní částice a nerozpouští se ve vodě, proto jsou koncentrace zinku ve vodách 

většinou nízké. Větší množství zinku se dostává do podzemních vod při oxidačním 

rozkladu sulfidických rud. Rozpuštěný zinek (ve formě Zn
2+

) se sorbuje na jíly a huminové 

koloidy. Zinek je značně toxický pro ryby a jiné vodní organismy. Zvlášť citlivé jsou 

lososové ryby. [55], [56] 

6.5 Způsoby zjišťování a měření 

Odhad emisí zinku je možné učinit z rozdílu množství zinku v surovině a v produktu. 

Přesnější informace je nutné získat měřením. Obsah zinku ve vodných vzorcích je možné 

stanovit pomocí atomové absorpční emise (AAS) nebo hmotností spektrometrie (MS). 

Vzorky půd a prašný aerosol je nutné nejdříve převést na vodný roztok, např. mineralizací 

kyselinou dusičnou. Pro měření se lze obrátit na komerční laboratoře. 

Při koncentraci zinku v odpadní vodě 10 mg.l
-1

 je ohlašovací práh pro emise a přenosy  

do vody dosažen při vypouštění 10 000 m
3
 odpadní vody ročně. Pokud je zinek přítomen 

ve vypouštěném vzduchu v koncentraci 100 mg.m
-3

, ohlašovací práh pro emise do vzduchu 

je dosažen při vypouštění 2 000 000 m
3
 odpadního vzduchu ročně (pokud byl údaj 

o koncentraci uveden při stejné teplotě a tlaku jako objem plynu). [56] 

 

6.6 Praktické využití 

Využití zinku je velmi rozsáhlé. Používá se k povrchové úpravě železa, k výrobě 

plechů a zejména řady slitin. Jako legující přísada podstatným způsobem zvyšuje pevnost 

slitin hliníku, ale má negativní vliv na jejich korozivzdornost. Kovový zinek nalézá 

http://www.prvky.com/26.html
http://www.prvky.com/13.html
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uplatnění také při laboratorní přípravě vodíku, práškový zinek je v laboratorní praxi 

osvědčeným prostředkem k likvidaci rozlité rtuti. Ze sloučenin zinku je nejdůležitější oxid 

zinečnatý ZnO, který se používá jako katalyzátor vulkanizace v gumárenství, jako bílý 

pigment a plnivo a je hlavní součástí dentálního cementu. Hexagonální modifikace sulfidu 

zinečnatého α-ZnS (Sidotovo blejno) vykazuje vlivem radioaktivního záření výraznou 

modrou luminiscenci a používá se ke konstrukci stínítek indikačních přístrojů (scintilátory) 

a pro světélkující stupnice přístrojů, fosfid zinečnatý ZnP2 je perspektivním materiálem pro 

výrobu pokročilých fotovoltaických článků. Dimethylzinek (CH3)2Zn je první známá 

organokovová sloučenina, připravená již v roce 1849 anglickým chemikem sirem 

Edwardem Franklandem. Dimethylzinek sehrál důležitou úlohu při přípravě řady dalších 

organokovových sloučenin a dodnes se využívá při výrobě polovodičů. [54] 

 

 

7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

V dalších kapitolách experimentální části se budu věnovat metodikami úpravy 

biosorbentu, stanovení kinetiky sorpce (rychlosti zachycování studovaného kovu) a sorpční 

kapacity (rovnováhy) biosorbentu, analýze šestimocného chromu v modelových roztocích 

před a po procesu biosorpce, zkoumání optimálních podmínek sorpce. 

7.1 Sběr biosorbentu a jeho zpracování pro chemickou aktivaci  

V jednotlivých podkapitolách je detailněji popsán proces sběru biosorbentu a jeho 

následné tepelné a zrnitostní úpravy, včetně chemické aktivace.  

 

7.1.1 Sběr biosorbentu  

Sběr plodnice troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) jsem neprováděla, neboť 

jsem měla k dispozici tento materiál od kolegů již nasbíraný (viz Obrázek 4). 

http://www.prvky.com/1.html
http://www.prvky.com/80.html
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Obrázek 4: Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) před další úpravou 

(foto Petra Obalová, 2010) 
 

7.1.2 Úprava zrnitosti  

Troudnatce pásovaného jsem nejprve upravila podrcením na menší částice pro další 

snadnější zpracování. K úpravě zrnitosti jsem využila mobilní drtič Raptor 624, model HT 

6523 (Werco, Česká republika), dále jsem provedla sítováním přes soubor nerezových sít 

Retsch (Německo) na zrnitostní třídy 1-2; 0,5-1; <0,5 mm (viz Obrázek 5). 

 

 

Obrázek 5: Jednotlivé zrnitostní frakce sorbentu pro biosorpci 
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7.1.3 Tepelná úprava  

Zrnitostně upravený sorbent byl již vysušen kolegy při 68±1 °C do konstantní 

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

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

stanovení adsorpční kinetiky a rovnováhy procesu biosorpce. 

 

7.1.4 Chemická aktivace  

Využila jsem poznatků svých kolegyň, které experimentálně zjistily, že 

nejúčinnějším aktivačním činidlem je kyselina chlorovodíková, která má stejně jako jiná 

aktivační činidla schopnost narušit povrch zrn a aktivovat tak funkční skupiny pro vazbu s 

kovem. Na tyto místa pak lze navázat kov na základě mechanismu iontové absorpce. 

K aktivaci jsem použila kyselinu chlorovodíkovou o molárních koncentracích 0,1 mol/l a 1 

mol/l. [51], [32], [52] 

Aktivačně upravený biosorbent o frakcích 1-2 mm, 0,5-1 mm a <0,5 mm jsem 

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

a nasypala do plastové vzorkovnice. Vstupní množství biosorbentu pro chemickou aktivaci 

bylo 10g/l aktivačního činidla. K nachystanému sorbentu jsem přidala roztok příslušného 

aktivačního činidla. Připravené vzorky sorbentu pro aktivaci jsem umístila 

na třepačku typu GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká republika). Vzorky jsem nechala 

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

každou koncentraci aktivačního činidla. Po uplynutí časového intervalu jsem vzorek 

sorbentu přefiltrovala a nechala ho stát v destilované vodě po dobu 24 h, aby byl odstraněn 

možný zbytek aktivačního činidla. Nakonec jsem aktivovaný sorbent přefiltrovala  

od destilované vody, a sušila jsem ho při 68±1 °C do konstantní hmotnosti. 
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7.2 Metodika modelování adsorpční kinetiky a rovnováhy sorpčního 

procesu  

Metodou modelování adsorpční kinetiky můžeme zjistit dobu expozice potřebnou 

pro biosorpci daného kovu a pro ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi. Pro modelování 

adsorpční kinetiky byla nezbytná příprava modelového roztoku šestimocného chromu.  

Ve studovaných rešerších bylo využíváno pro tento experiment široké rozmezí vstupních 

koncentrací roztoků (od 50 až po 300 mg/l). Pro své experimenty jsem si vybrala hodnotu 

150 mg/l. Modelové roztoky Cr(VI) jsem připravovala ze standardu dichromanu 

draselného (K2Cr2O7) od firmy Penta a to vždy v den použití. [52], [51]   

Do vzorkovnice jsem vždy k přesně naváženému 1 g zrnitostně a chemicky 

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

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

150 ot./min po dobu 10, 20, 30, 40, 60, 120 a 180 minut. 

Ve stanovených časových intervalech jsem vzorky odebrala a zfiltrovala přes 

filtrační papír o hustotě 84 g/m
2
 (viz obrázek 6 a 7).  

 

Obrázek 6: Vzorky biosorbentů obohacené o Cr(VI) po biosorpci v různých časových intervalech 
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Obrázek 7: Vzorek biosorbentu obohacený o Cr(VI) po biosorpci a filtraci přes filtrační papír  

o hustotě 84 g/m
2 

 

 

U výsledného filtrátu jsem následně spektrofotometricky stanovila obsah 

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

metrem typu ION 340i (WTW, Česká republika). Obsah šestimocného chromu jsem 

analyzovala, jak v modelovém roztoku Cr(VI) v rámci ověření vstupní koncentrace (ci), 

tak ve výsledném filtrátu jako zbytkovou koncentraci (cf) po ukončení procesu biosorpce, 

spektrofotometrickou metodou dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - 

Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem  

(viz obrázek 8). [50] 

 



Bc. Michaela Roubíčková: Vliv zinku na biosorpci Cr(VI) pomocí troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) 

 

2013  30 

 

Obrázek 8: Spektrofotometrické stanovení Cr(VI) metodou s 1,5-difenylkarbazidem 

 

 Analýzy jsem prováděla na přístroji HACH typu DR 2800 (HACH LANGE GmbH, 

Německo) v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity v Ostravě. Vzorky modelových roztoků Cr(VI) a výsledných filtrátů 

jsem ředila tak, aby koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky přístroje (tedy 0-2 mg/l). 

Vypočítala jsem adsorpci šestimocného chromu q na základě naměřených vstupních 

a výstupních koncentrací jsem pomocí následujícího vztahu [3]: 

 

kde je:  

V objem modelového roztoku šestimocného chromu (l);  

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

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

V objem modelového roztoku šestimocného chromu;  
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q adsorpce kovu (mg/g);  

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

Ke grafickému znázornění závislosti adsorpce šestimocného chromu troudnatcem 

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

 

7.3 Optimální podmínky biosorpce  

Každá podmínku, která by mohla ovlivnit proces biosorpce, byla studována samostatně. 

Nejlepší podmínky jsem zjišťovala pouze u vzorku, který ukazoval při modelování adsorpční 

kinetiky nejvyšší účinnost v odstranění šestimocného chromu z modelového roztoku v co 

nejkratším čase. Pro zachování možnosti srovnání výsledků s výsledky ze studia adsorpční 

kinetiky jsem zachovala vstupní koncentraci modelového roztoku šestimocného chromu 150 

mg/l. Výsledky adsorpce Cr(VI) v závislosti na studovaných podmínkách a čase jsem 

znázornila pomocí grafů vytvořených v programu „Microsoft Office Excel“. 

7.3.1  Hodnota pH  

Za velmi významný faktor ovlivňující proces biosorpce se považuje hodnota pH.  

Na základě zkušeností z rešerší jsem si vybrala studium sorpce šestimocného chromu  

při hodnotě pH modelového roztoku Cr(VI) 1, 2, 3, 4 a 5. Můj výběr byl také podmíněn 

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

modelových roztoků kovu byly upravovány pomocí pufrů a přezkoumávány měřením 

hodnoty pH před a po procesu biosorpce.  

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

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

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

třepat po dobu 60 a 120 minut. Ve stanovených časových intervalech jsem vzorky 

odebrala, zfiltrovala přes filtrační papír a následně zjistila zbytkovou koncentraci 

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

proměřila také modelový roztok Cr(VI).  
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Pro možnost porovnání výsledků v rámci dílčích výzkumů, jsem ponechala 

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

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

 

7.3.2 Počet otáček  

Vliv počtu otáček na proces biosorpce se obecně považuje za nevýznamný. Na 

základě rešerší a technických možností orbitální třepačky GFL 3031 jsem vliv počtu otáček 

na proces biosorpce zanedbala. 

7.3.3 Koncentrace biosorbentu  

Na základě studií odborných zahraničních článků jsem došla k závěru, že se 

vyskytuje přímá závislost mezi zvyšováním koncentrace biosorbentu a množstvím 

vyloučeného kovu, ale adsorpční kapacita q sorbentu klesá. Pro určení vlivu koncentrace 

sorbentu na proces sorpce jsem si vybrala množství 1, 2, 3, 4 a 5 g/50 ml modelového 

roztoku šestimocného chromu o koncentraci 150 mg/l. Pokus probíhal při nezměněné 

hodnotě pH=4,5. K vybraným koncentracím biosorbentu jsem pokaždé do označené 

vzorkovnice přidala 50 ml modelového roztoku Cr(VI), dále jsem je postavila na třepačku 

a ponechala třepat při 150 ot./min a teplotě 25±1 °C po dobu 60 a 120 minut. V daných 

časových intervalech jsem vzorky pokaždé odebrala, zfiltrovala a určila obsah 

šestimocného chromu před zahájením a po ukončení procesu sorpce. 

7.3.4 Teplota  

Ovlivňování procesu biosorpce prostřednictvím teploty je podřízené především  

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

zvyšování teploty kladně ovlivňovat adsorpci kovu z roztoku, opačně při fyzikální adsorpci 

se bude množství vyloučeného kovu snižovat se zvyšující se teplotou. Teplota nemá často 

vliv na proces biosorpce žádným způsobem. V rámci studia ostatních faktorů se vliv 

teploty na proces biosorpce všeobecně považuje za málo významný. Proto jsem tento  

vliv teploty zanedbala a dále se mu již nevěnuji. 
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8 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole se věnuji hodnocení výsledků adsorpce a výsledky biosorpce při 

kterých bylo dosažené nejvyšší a nejnižší účinnosti. V práci jsem zkoumala sorpční 

schopnost biosorbentu troudnatce pásovaného aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l a 1 mol/l
 
po dobu 15, 30 a 60 min. a zrnitostech 1-2 mm, 0,5-1 mm 

a < 0,5 mm s dobou expozice 10,20,30,40,60,120 a 180 min. 

Ověřila jsem vliv pH a množství biosorbentu na sorpční kapacitu biosorbentu pro 

vzorek, který vykazoval nejlepší výsledky a tím byl vzorek s frakcí <0,5-1 mm aktivovaný 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l s dobou aktivace 15 min. a dobou 

expozice 60 min. Tento vzorek jsem také použila při zkoumání u odstranění Zn
II 

z vodného 

roztoku a odstranění směsi kovů Cr
VI

 a Zn
II 

.  

Studium kinetiky adsorpce Cr
VI

 v souvislosti s jeho fyzikální nebo chemickou 

úpravou vzorků biosorbentu nám ukazuje, že po více jak 12 h dochází k ustanovení jeho 

adsorpční rovnováhy. U jednotlivých vzorků je maximální adsorpce šestimocného chromu 

časově odlišná. Na obrázcích č. 9-14 jsem graficky znázornila závislost sorpční kapacity  

q (mg/g) na reakčním čase t (min.). 

Jednotlivé grafy jsem rozdělila podle koncentrace aktivačního činidla a podle 

zrnitosti sorbentu. Jakmile byl ukončen proces biosorpce, všechny vzorky byly v co 

nejkratším časovém intervalu spektrofotometricky stanoveny. Vzhledem k tomu,  

že šestimocný chrom se transformuje na trojmocný je za potřebí co nejdříve po ukončení 

procesu biosorpce provést spektrofotometrické stanovení protože to má významný vliv na 

množství šestimocného chromu ve vodném roztoku. 

Na obrázcích č. 15-17 je znázorněn vliv pH na sorpční kapacitu a vliv počátečního 

množství biosorbentu na účinnost biosorpce. 

Jako poslední jsem uvedla grafy pro Zn
II
 a pro směs kovů Cr

VI
 a Zn

II
. 

 

8.1 Vyhodnocení vlivu aktivace biosorbentu HCl o koncentraci 0,1 mol/l 

Aktivované vzorky 0,1 mol/l HCl o zrnitosti 1-2 mm jsou znázorněny do grafu na 

obrázku č. 9. Nejvyšší sorpční kapacita pro Cr
VI

 byla zjištěna u vzorku (0,1M/HCl/1-
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2/60/180) tedy u vzorku, který byl aktivovaný po dobu 60 min. kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l se sorpční kapacitou q=5,604 mg/g po dobu 60 min. bylo 

nasorbováno 75 % Cr(VI). Naopak nejnižší sorpční kapacitu vykazoval vzorek 

(0,1M/HCl/1-2/15/10) s dobou aktivace 15 min a dobou expozice 10 min., sorpční 

kapacitou q=2,236 mg/g, tzn. že sorbent za daný čas nasorboval jen 30 % Cr(VI). 

 
Obrázek 9: Nezávislost reakčního času na adsorpci Cr(VI) pro zrnitost 1-2 mm aktivované v 0,1M HCl 

 

Aktivované vzorky 0,1 mol/l HCl o zrnitosti 0,5-1 mm jsou znázorněny do grafu na 

obrázku č. 10. Nejvyšší sorpční kapacita pro Cr
VI

 byla zjištěna u vzorku (0,1M/HCl/0,5-

1/15/120) tedy u vzorku, který byl aktivovaný po dobu 15 min. se sorpční kapacitou 

q=5,775 mg/g po dobu 60 min. bylo nasorbováno 77 % Cr(VI).  Naopak nejnižší sorpční 

kapacitu vykazoval vzorek (0,1M/HCl/0,5-1/60/10) s dobou aktivace 60 min a dobou 

expozice 10 min., sorpční kapacitou q=1,445 mg/g, tzn. že sorbent za daný čas nasorboval 

jen 19 % Cr(VI). 



Bc. Michaela Roubíčková: Vliv zinku na biosorpci Cr(VI) pomocí troudnatce pásovaného 

(Fomitopsis pinicola) 

 

2013  35 

 

Obrázek 10: Nezávislost reakčního času na adsorpci Cr(VI) pro zrnitost 0,5-1 mm aktivované v 0,1M 

HCl 

Aktivované vzorky 0,1 mol/l HCl o zrnitosti <0,5 mm jsou znázorněny do grafu na 

obrázku č. 11. Nejvyšší sorpční kapacita pro Cr
VI

 byla zjištěna u vzorku 

(0,1M/HCl/<0,5/30/180) tedy u vzorku, který byl aktivovaný po dobu 30 min. se sorpční 

kapacitou q=6,205 mg/g po dobu 60 min. bylo nasorbováno 83 % Cr(VI).  Naopak nejnižší 

sorpční kapacitu vykazoval vzorek (0,1M/HCl/<0,5/15/10) s dobou aktivace 15 min a 

dobou expozice 10 min., sorpční kapacitou q=1,565 mg/g, tzn. že sorbent za daný čas 

nasorboval jen 21 % Cr(VI). 

Obrázek 11: Nezávislost reakčního času na adsorpci Cr(VI) pro zrnitost <0,5 mm aktivované v 0,1M 

HCl 
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8.2 Vyhodnocení vlivu aktivace biosorbentu HCl o koncentraci 1 mol/l  

Aktivované vzorky 1 mol/l HCl o zrnitosti 1-2 mm jsou znázorněny do grafu na 

obrázku č. 12. Nejvyšší sorpční kapacita pro Cr
VI

 byla zjištěna u vzorku (1M/HCl/1-

2/30/180) tedy u vzorku, který byl aktivovaný po dobu 30 min. se sorpční kapacitou 

q=6,975 mg/g po dobu 180 min. bylo nasorbováno 93 % Cr(VI).  Naopak nejnižší sorpční 

kapacitu vykazoval vzorek (1M/HCl/1-2/15/10) s dobou aktivace 15 min a dobou expozice 

10 min., sorpční kapacitou q=3,530 mg/g, tzn. že sorbent za daný čas nasorboval jen 47 % 

Cr(VI). 

 

 

Obrázek 12: Nezávislost reakčního času na adsorpci Cr(VI) pro zrnitost 1-2 mm aktivované v 1M HCl 

 

 

Aktivované vzorky 1 mol/l HCl o zrnitosti 0,5-1 mm jsou znázorněny do grafu na 

obrázku č. 13. Nejvyšší sorpční kapacita pro Cr
VI

 byla zjištěna u vzorku (1M/HCl/0,5-

1/15/120) tedy u vzorku, který byl aktivovaný po dobu 15 min. se sorpční kapacitou 

q=7,070 mg/g po dobu 120 min. bylo nasorbováno 94 % Cr(VI).  Naopak nejnižší sorpční 

kapacitu vykazoval vzorek (1M/HCl/0,5-1/60/10) s dobou aktivace 60 min a dobou 

expozice 10 min., sorpční kapacitou q=4,090 mg/g, tzn. že sorbent za daný čas nasorboval 

jen 55 % Cr(VI). 
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Obrázek 13: Nezávislost reakčního času na adsorpci Cr(VI) pro zrnitost 0,5-1 mm aktivované v 1M 

HCl 

 

Aktivované vzorky 1 mol/l HCl o zrnitosti <0,5 mm jsou znázorněny do grafu na 

obrázku č. 14. Nejvyšší sorpční kapacita pro Cr
VI

 byla zjištěna u vzorku 

(1M/HCl/<0,5/60/120) tedy u vzorku, který byl aktivovaný po dobu 60 min. se sorpční 

kapacitou q=7,050 mg/g po dobu 120 min. bylo nasorbováno 94 % Cr(VI).  Naopak 

nejnižší sorpční kapacitu vykazoval vzorek (1M/HCl/<0,5/15/10) s dobou aktivace 15 min 

a dobou expozice 10 min., sorpční kapacitou q=2,742 mg/g, tzn. že sorbent za daný čas 

nasorboval jen 37 % Cr(VI). 
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Obrázek 14: Nezávislost reakčního času na adsorpci Cr(VI) pro zrnitost <0,5 mm aktivované v 1M 

HCl 

 

Jako nejefektivnější se jevily dva vzorky a to vzorek (1M/HCl/<0,5/60/60) který byl 

aktivovaný po dobu 60 min. se sorpční kapacitou q=7,050 mg/g po dobu 60 min. bylo 

nasorbováno 94 % Cr(VI) a vzorek (1M/HCl/0,5-1/15/120) který byl aktivovaný po dobu 

15 min. se sorpční kapacitou q=7,070 mg/g po dobu 120 min. bylo také nasorbováno 94 % 

Cr(VI). Snažila jsem se nalézt vzorek, který by nebyl finančně náročný. 

Obalová ve své práci uvedla, že vzorek s nejvyšší účinností byl 2M HCl o zrnitosti 4-

5 mm s časem aktivace 15 min. Tento vzorek byl sice finančně náročnější, ale z časového 

hlediska nejúspornější. 

Pro další experimenty jsem si vybrala na základě studia kinetiky, kdy jsem se snažila 

úpravou podmínek docílit ještě lepší sorpční schopnosti sorbentu následující podmínky: 

 Aktivace vzorku o zrnitostní frakci 0,5-1 mm kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l s časem aktivace 15 min. 

a s dobou expozice 120 min. 

 Aktivace vzorku o zrnitostní frakci <0,5 mm kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l s časem aktivace 60 min. 

a s dobou expozice 60 min. 
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8.3 Vyhodnocení vlivu pH 

Snižování hodnoty pH mělo velice pozitivní vliv na biosorpci. Při změně hodnoty pH 

modelového roztoku vykazovaly vzorky nejvyšší účinnost s použitím pH=1, kdy byla 

vypočtena sorpční kapacita q=0,005 mg/g  a nasorbováno bylo 100 % Cr(VI) u vzorku 

aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou po dobu 60 min při zrnitosti <0,5 mm s dobou 

expozice 60 min. (viz obrázek 15) a u druhého vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou po dobu 15 min. při zrnitosti 0,5-1 mm s dobou expozice 120 min. byla 

vypočtena sorpční kapacita q=0,001 mg/g a nasorbováno bylo taktéž 100 % Cr(VI) (viz 

obrázek 16). 

Nejnižší sorpční kapacitu vykazovaly vzorky, kde byl modelový roztok upraven na 

pH=5, kdy byla vypočtena sorpční kapacita q=11,2 mg/g  a nasorbováno bylo 91 % Cr(VI) 

u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou po dobu 60 min při zrnitosti <0,5 mm 

s dobou expozice 60 min. a u druhého vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou po 

dobu 15 min. při zrnitosti 0,5-1 mm s dobou expozice 120 min. byla vypočtena sorpční 

kapacita q=90,1 mg/g a nasorbováno bylo pouze 38 % Cr(VI). 

Zjistila jsem, že změna pH vodného roztoku výrazně ovlivňuje sorpční schopnost 

biosorbentu a to tak že s rostoucím pH se snižuje účinnost sorpční schopnosti. 

 

 

Obrázek 15: Závislost pH na adsorpci Cr(VI) pro zrnitost 0,5-1 mm aktivované v 1M HCl 
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Obrázek 16: Závislost pH na adsorpci Cr(VI) pro zrnitost <0,5 mm aktivované v 1M HCl 
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8.4 Vliv koncentrace sorbentu na účinnost sorpce 

Když došlo ke změně počátečního množství biosorbentu vykazovaly nejvyšší sorpční 

kapacitu vzorky s počáteční hmotnosti biosorbentu 3g a více, sorpční kapacita byla byla 

vypočtena q=0,001 mg/g a nasorbováno bylo 100 % Cr(VI). Lze tedy jednoznačně říci, že 

s rostoucím množstvím sorbentu se zvyšuje účinnost sorpce (viz. obrázek 17 a 18). 

 

Obrázek 17: Vliv množství sorbentu pro vzorek o zrnitosti <0,5 mm aktivované v 1M HCl po dobu 60 

min. 

 

Obrázek 18: Vliv množství sorbentu pro vzorek o zrnitosti 0,5-1 mm aktivované v 1M HCl po dobu 

120 min. 
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8.5 Účinnost biosorpce ve vodném roztoku se směsí kovů Cr
VI 

a Zn
II

 

Zkoumala jsem sorpční kapacity z vodného roztoku, kde byla směs kovů Cr
VI 

a Zn
II
. 

Z důvodu menší finanční náročnosti jsem si vybrala vzorek o zrnitosti 0,5-1 mm a 

aktivační dobou 60 min. Pro větší účinnost jsem zajistila pH=1 pomocí pufru a použila 

jsem navážku 1 g biosorbentu. U bisorpce Cr(VI) byla sorpční kapacita byla vypočítána q= 

7,556 mg/g, nasorbováno bylo 100 % Cr(VI). U biosorpce Zn(II) byla sorpční kapacita 

vypočítána q=2,482 mg/g, nasorbováno bylo 38 % Zn(II). Ve směsi těchto dvou kovů 

v roztoku byla vypočtena sorpční kapacita q=8,952 mg/g a nasorbováno bylo 100 % 

Cr(VI) a Zn(II) se zvýšila sorpční kapacita na q=4,263 a nasorbováno bylo 57 % Zn(II). 

Zjistila jsem, že účinnost sorpce se směsí kovů je vyšší než u sorpce samotného kovu 

(viz obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Procentuální vyjádření sorpční schopnosti biosorpce ve vodném roztoku se směsí kovů 

Cr
VI 

a Zn
II 

vzorku aktivovaného v 1M HCl s frakcí 0,5-1 mm. 
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9 ZÁVĚR 

S průmyslovou činností se často uvolňují do vod těžké kovy, které musí být následně 

odstraněny, aby se eliminoval negativní dopad na životní prostředí pro jejich toxicitu  

a schopnost akumulace. 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala vlivem zinku na biosorpci Cr(VI) pomocí 

troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). V teoretické části práce jsem se zabývala 

procesem biosorpce, vlastnostmi biosorbentu a podmínkami ovlivňující sorpci kovu na 

biosorbent. V praktické části jsem dle zvolené metodiky provedla mechanickou a chemickou 

úpravu vzorku. 

Dále jsem ve své diplomové práci pokračovala studiem vhodných faktorů, které by 

mohly celkový mechanismus sorpce kladně ovlivnit. Zabývala jsem se studiem vlivu dvou 

faktorů, a sice hodnoty pH a koncentraci sorbentu 

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že nejoptimálnější podmínky pro 

biosorpci studovaného biosorbentu se jeví nejvyšší účinnost při snížení pH na 1. 

Dále mohu tvrdit, že s rostoucím množstvím sorbentu roste účinnost biosorpce.  

Ve směsi kovu vodného roztoku se projevilo jako velmi výhodné vzájemné odstranění 

zinku a chromu. Mohu tedy konstatovat, že vliv zinku ovlivňuje proces biosorpce velmi 

kladně. 

Proto můžeme metodu biosorpce označit jako metodu dekontaminace prostředí 

budoucnosti. Nebude se pravděpodobně využívat jenom k odstraňování těžkých kovů,  

ale také k odstranění ostatních polutantů, protože její možnosti jsou obrovské a zdaleka ne 

celé prozkoumané. Jejich výzkum je však intenzivní a jistě dosáhne uspokojivých 

výsledků. 
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