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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá studiem kinetiky biosorpce s použitím chemicky aktivované 

a neaktivované pomerančové kůry jako možného biosorbentu k odstranění síranových 

iontů z vodných roztoků. Pomerančová kůra byla mechanicky, chemicky a tepelně 

zpracována a rozdělena do tří zrnitostních tříd. K chemické aktivaci pomerančové kůry 

byla použita dvě chemická činidla, a to kyselina chlorovodíková o koncentraci 1 mol/l 

a hydroxid sodný o koncentraci 1 mol/l. V praktické části práce je znázorněn proces 

úpravy biosorbentu pomerančové kůry a výsledky a závěry studia adsorpční kinetiky. 

Klíčová slova 

biosorpce; biosorbent; pomerančová kůra; síranové ionty; adsorpční kinetika 

Abstract 

This thesis deals with the study of the kinetics of biosorption using chemically activated and 

non-activated orange peel as potential biosorbents for the removal of sulfate ions from 

aqueous solutions. Orange peel mechanically, chemically and thermally processed and 

divided into three grain size classes. The chemical activation of orange peel was used two 

reagents, and hydrochloric acid at a concentration of 1 mol / l and sodium hydroxide at a 

concentration of 1 mol / l. In the practical part of the work shows the process of editing 

biosorbents orange peel and the results and conclusions of the study adsorption kinetics. 
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Seznam použitých zkratek 

Ag stříbro  

Al hliník 

Ba baryum 

Ca vápník 

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý 

CaSO4
2- 

síran vápenatý 

CO3
2-

 uhličitanový anion 

Cu měď 

č. číslo 

Fe železo 

H2O voda 

M molarita roztoku 

mg/g miligram na gram 

g/m
2
 gram na metr čtvereční 

mg·l-1 
miligram na litr 

min. minuta 

ml mililitr 

MPa Megapascal 

ot/min. počet otáček za minutu 

Pb olovo 

Sb. sbírka 

SO4
2- 

síranový anion 

U uran 

Zn zinek 

Další zkratky jsou průběžně vysvětleny v textu. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Znečištění vody je hlavním ekologickým problémem, kterému čelí moderní 

společnost a vede k ekologické nerovnováze a zdravotním problémům. Kovové ionty jsou 

často nalezeny v průmyslové odpadní vodě a vedou k toxicitě pro vodní, ale i suchozemský 

život, včetně člověka. To znamená, že vypouštění odpadní vody do životního prostředí je 

v posledních letech hlavním a horkým zájmem společnosti.  

Mnoho metod je použito k odstranění iontů kovů z vodných roztoků (např. iontová 

výměna, membránové procesy, chemické srážení), avšak použití těchto procesů je často 

ekonomicky, ale i technicky omezeno. Biosorpce je jednou z nejslibnějších technologií, 

která se podílí na odstranění kovových iontů z odpadní vody. Je to potenciální alternativa 

ke konvenčním procesům vzhledem k její nízké ceně, snadné dostupnosti, minimalizaci 

chemických a biologických kalů a vysokou účinností při detoxikaci velmi zředěné vody. 

Velký důraz je za poslední dobu zaměřen na biosorpci kovů z roztoků za použití různých 

biomateriálů jako adsorbentů, včetně vedlejších zemědělských produktů, které jsou 

studovány pro odstranění kovových iontů z vody. Patří mezi ně například borovicová kůra, 

arašídy, lískové ořechy, rýžové slupky, piliny, vlna, banánové slupky a v neposlední řadě 

i pomerančová kůra.
[1] 

Pomerančová kůra je cenná biomasa v rámci zemědělských odpadů. Ve světě, 

pomeranče představují 75 % z celkové produkce citrusových plodů. Čína je jedním 

z hlavních zpracovatelů tohoto ovoce. Pomerančová kůra se skládá hlavně z celulosy, 

hemicelulosy, pektinu, ligninu, barviva chlorofylu a dalších nízkomolekulárních 

sloučenin.
[2] 

V bakalářské práci jsem se zabývala schopností pomerančové kůry sorbovat 

síranové ionty, které představují jeden z nejobtížnějších problémů v jejich odstranění 

z vody. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. V teoretické části popisuji proces 

biosorpce, vazbu kovů během tohoto procesu a biosorbenty. Dále jsou popsány vlastnosti 

a výskyt síranů včetně metody jejich odstranění z vody. V praktické části jsem se zaměřila 

na vyhodnocení a prezentování získaných výsledků z laboratorního měření. 
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2 BIOSORPCE 

Znečištění životního prostředí je jedním z nejdůležitějších problémů v současnosti. 

Různá průmyslová odvětví, jako je těžba a tavení kovů, povrchová úprava, výroba hnojiv 

a pesticidů, metalurgie, výroba železa a oceli, galvanické pokovování, elektrolýza, kožedělný 

průmysl, letectví, atomová energie atd., vypouštějí nebezpečné látky do okolí. Tyto látky 

s sebou přináší vážné znečištění životního prostředí, ohrožující lidské zdraví a ekosystém.
[3] 

Existuje mnoho dalších znečištění životního prostředí, ale platné jsou dvě hlavní kategorie: 

přímé a nepřímé kontaminující zdroje. Přímé zdroje zahrnují výše uvedená průmyslová 

odvětví a nepřímé zdroje zahrnují látky, které vstupují do vody z půdy a atmosféry.
[4]

 

Metody pro odstraňování kovových iontů z vodného roztoku se skládají především 

z fyzikálních, chemických a biologických technologií. Konvenční metody pro odstraňování 

kovových iontů z vodného roztoku, jsou chemické srážení filtrací, iontová výměna, 

elektrochemická úprava, membránová technologie, adsorpce, a odpařování. Chemické 

srážení a elektrochemická úprava jsou poměrně dosti neúčinné, zvláště když koncentrace 

iontů ve vodném roztoku je v rozmezí 1 – 100 mg/l. Iontová výměna, membránová 

technologie a adsorpce jsou velmi finančně náročné, pokud se používají při čištění většího 

množství vody.
[5, 6]

  

Biosorpci lze definovat jako účinný proces pro odstraňování a využití iontů kovů 

i z těch nejvíce zředěných vodných roztoků. Je to schopnost některých biomateriálů vázat 

a koncentrovat kovy.
[5]

 V tabulce číslo 1 jsou uvedeny nejdůležitější klíčové vlastnosti 

procesu biosorpce, její výhody i nevýhody. 

Tabulka 1: Klíčové vlastnosti procesu biosorpce
[4] 

Funkce Biosorpce 

Náklady Obvykle nízké, zahrnují většinou dopravu a další jednoduché zpracování. 

pH 
Silně ovlivňuje příjmovou kapacitu biomasy, nicméně proces může 

být provozován v širokém rozsahu hodnot pH. 

Teplota Teplota ve své míře nemá významný vliv na proces. 

Údržba/skladování Snadné ukládání i použití. 

Selektivita Špatná. 

Všestrannost Poměrně dobrá. Vazebná místa mohou zachycovat různé ionty. 

Stupeň absorpce 
Velmi vysoká. Některá biomasa je schopna vázat tolik toxických 

kovů, jako je její hmotnost v suchém stavu. 

Míra příjmu Obvykle rychlá. Většina mechanismů biosorpce jsou rychlá.  
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Pokračování Tabulky č. 1 

Funkce Biosorpce 

Toxická afinita Za vhodných podmínek vysoká. 

Regenerace a opětovné 

využití 

Vysoká možnost regenerace biosorbentu s možností průběhu 

v několika cyklech. 

Toxické využití 
Toxické využití je možné. V mnoha případech se alkalické a kyselé 

roztoky ukázaly být účinnými k obnovení toxických látek. 

2.1 Mechanismy biosorpce 

Vazba kovů během procesu biosorpce je umožněna několika různými mechanismy 

jako je například iontová výměna, fyzikální adsorpce, tvorba komplexů a chelatace. 

Fungují nezávisle na sobě a k celkové sorpci kovu dochází zpravidla jejich vzájemnou 

kombinací. Zastoupení jednotlivých mechanismů se kvantitativně i kvalitativně liší a to 

především podle použitého mikrobiálního druhu, původem biomasy, sorbentu a také 

použitým postupem.
[4] 

2.1.1 Iontová výměna a fyzikální adsorpce 

Iontová výměna je důležitou představou o biosorpci, protože pomocí ní lze vysvětlit 

mnoho poznatků získaných během experimentů. Na rozdíl od adsorpce, která předpokládá, 

že všechna vazebná místa na sorbentu jsou volná a ihned přípustná sorbátu (kapalina 

zachycená sorpčním mechanismem na sorbentu) z roztoku, jak popisuje rovnice (1), je 

iontově-výměnný model založen na principu vyjádřeném rovnicí (2): 

  B
-
 + M

+
 ↔ BM,  (1) 

 kde B
-
 je volné vazebné místo, M

+
 kovový kation a BM je adsorbovaný kov vázaný 

na sorbent, 

       BH + M
+
 ↔ BM + H

+
,  (2) 

kde vazebné místo B je obsazeno protonem H
+
, který se účastní iontové výměny 

s kovovým kationem M
+
. Stechiometrie však neodpovídá případu, kdy se sorbuje 

dvoumocný kovový kation, a musí se tedy v tomto případě uvolnit dva protony, nikoliv 

jeden, jak je uvedeno v rovnici (2). 
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Iontová výměna však biosorpci také nepopisuje zcela přesně, a to především z toho 

důvodu, že počítá s konstantním počtem volných vazebných míst, což ale zcela přesně 

neplatí pro systémy s měnící se hodnotou pH prostředí. 

Míra elektrostatické přitažlivosti při biosorpci je závislá na typu a množství 

vazebných míst v biomase a na tom, zda jsou tato místa ionizována nebo obsazena 

protonem či nějakým jiným iontem. To má zase souvislost s hodnotou pH prostředí a pak 

také na jednotlivých funkčních skupinách. Například aminoskupiny jsou v protonované 

formě kladně nabité a v deprotonované formě jsou zase neutrální. Karboxylové, sulfátové 

a fosfátové skupiny jsou neutrální v protonovaném stavu a v deprotonovaném stavu jsou 

negativně nabité, což způsobuje přitahování kovových kationů.[7] Rozdíl mezi adsorpcí 

a iontovou výměnou je znázorněn na následujícím obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1: Rozdíl mezi adsorpcí a iontovou výměnou
[8] 

2.1.2 Tvorba komplexů, chelatace 

Obecně je komplex polynomická sloučenina tvořená z jednoho nebo více 

centrálních atomů (obvykle kovového kationu) obklopených ligandy, které jsou na ně 

vázány. Ligandy se rozlišují podle počtu skupin, kterými jsou schopny se vázat na kov. 

Jednovazné ligandy se váží pouze přes jednu koordinační skupinu a obvykle tvoří ve vodě 

rozpustné iontové komplexy. Vícevazné ligandy již obsahují více než jednu vazebnou 

skupinu. Pokud se takový ligand váže na jediný centrální kov, označuje se pak jako 

chelatační činidlo a komplexy se pak nazývají chaláty, kde kovový ion je uzavřen v cyklu. 

Většina chelátových ligandů obsahuje tři nejdůležitější donory, a to dusík, kyslík a síru. 



Michaela Bendová: Studium kinetiky biosorpce síranových iontů na chemicky aktivovanou 

a neaktivovanou pomerančovou kůru 

 

2013  5 

Na biosorpci kovů tedy lze pohlížet také jako na tvorbu komplexů z daného kovu 

a vícevazného ligandu, který se vyskytuje na buněčném povrchu. Vazba různých kovových 

iontů na povrch biomateriálů s různými funkčními skupinami závisí především na 

elektronegativitě, ionizačním a redoxním potenciálu a také na poloměru daných kovových 

iontů. Bylo zjištěno, že elektronegativnější kovový ion je k povrchu přitahován silněji.
[7]

 

2.2 Faktory ovlivňující biosorpci 

Proces biosorpce může být ovlivněn celou řadou faktorů a to jak negativně tak také 

pozitivně. Základní faktory ovlivňující proces biosorpce jsou tedy následující: 

 Hodnota pH. 

 Teplota. 

 Koncentrace biomasy. 

 Přítomnost jiných iontů.
[9]

 

2.2.1 Hodnota pH 

Vodíkový exponent je zřejmě nejvýznamnějším faktorem biosorpce. Ovlivňuje 

rozpustnost kovů, ionizaci funkčních skupin buněčných stěn biomasy a kompetitivnost 

(konkurence) kovů. V závislosti na hodnotě pH se mění především dostupnost volných 

vazebných míst na biosorbentu. Při nižší hodnotě pH jsou však tato místa pouze částečně 

protonována, což ale znemožňuje přístup kladně nabitých kovových iontů. Při dostatečně 

nízké hodnotě pH jsou protonována již všechna vazebná místa, a dochází tak již k úplné 

desorpci navázaných kovových iontů, čehož se využívá hlavně při regeneraci biosorbentu. 

Na druhou stranu, extrémní hodnoty pH mohou poškodit strukturu biosorbentu. Buňky se 

deformují a dochází tak ke snížení sorpční kapacity. Při vyšší hodnotě pH se zase 

významně snižuje rozpustnost kovů, vznikají hydroxidy kovů, které se srážejí 

a znesnadňují tak biosorpci. Pro většinu kovů se ukázalo jako nejvhodnější rozmezí hodnot 

pH 3 - 6.
[7,10,11] Například, odstranění manganu pomocí vápencového prachu v důlní vodě 

bylo účinné pouze při hodnotě pH 8,0 a vyšší. Při nižší hodnotě pH k sorpci manganu 

vůbec nedošlo.
[12] 
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2.2.2 Teplota 

Teplota ovlivňuje stabilitu kovu v roztoku, konfiguraci buněčné stěny nebo také 

stabilitu komplexu buňky s navázaným kovem. Obecně má však teplota mnohem menší 

vliv než ostatní uvedené faktory, zejména pokud se pohybuje v rozmezí 20 – 35 °C. 

Biosorpce některých kovů (jako např. uranu a mědi) dokonce může probíhat bez 

omezení a to v širokém teplotním intervalu.
[7,10] Kuyucak a Volesky pozorovali, že 

když teplota stoupla ze 4°C na 23 °C, sorpce kobaltu hnědou řasou Ascophyllum 

nodosum vzrostla o 50 – 70 %. Další nárůst teploty nad 40 °C zvýšil sorpci jen nepatrně 

a teplota 60 °C a vyšší již způsobila změnu ve struktuře biosorbentu a způsobila následnou 

ztrátu sorpční kapacity.
[13] 

2.2.3 Koncentrace biosorbentu 

Další faktor, který může mít významný vliv na celý proces biosorpce, je 

koncentrace použitého biosorbentu. Se zvyšující se jeho koncentrací obvykle dochází ke 

snižování sorpční kapacity pro daný kov, ale celkové procento odstraněného kovu 

z roztoku se v důsledku zvyšuje, a to z důvodu zvýšené plochy povrchu biosorbentu, což 

zvýší také počet vazebných míst.
[13] 

2.2.4 Přítomnost jiných iontů 

Přítomnost jiných iontů může, ale i také zároveň nemusí, ovlivňovat odstraňování 

daného kovu z roztoku. Například bylo prokázáno, že při odstraňování thoria pomocí 

houby Rhizopus arrhizus nedochází k ovlivnění procesu biosorpce, pokud jsou přítomny 

jiné ionty (jako např. Fe
2+

 a Zn
2+

). Na druhou stranu přítomnost těchto iontů může 

významně ovlivnit adsorpci uranu touto houbou. Například adsorpce kobaltu různými 

mikroorganismy je úplně inhibována a to v přítomnosti uranu, olova, rtuti a mědi. 

Přítomnost iontů Ag, Cu, Pb, U, Zn a CO3
2-

, SO4
2-

 neovlivňuje například zase kapacitu 

biosorpce zlata a to při hodnotě pH pod 2,5. Při hodnotách pH nad 4 však již tyto ionty 

potlačují sorpční kapacitu zlata z roztoku.
[9] 
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2.3 Biosorbent 

Biosorbenty jsou v současné době považovány za alternativní materiály používané 

pro sorpci k běžně používaným metodám odstraňování iontů kovů.
[14]

 Další výzkumy 

ukázaly, že neaktivní/mrtvá biomasa může pasivně vázat kovové ionty přes různě 

fyzikálně-chemické mechanismy.
[15]

 Se studiem biosorpce a možnosti používání těchto 

biosorbentů se začalo ve větším měřítku koncem 80. let 20. století.
[14] 

Velké množství materiálu bylo zkoumáno jako teoreticky možné biosorbenty, 

použitelné pro odstranění kovů a také organických látek. Biosorbenty lze v zásadě rozdělit 

do následujících kategorií, jejich procentuální zastoupení podle míry použitelnosti je pak 

uvedeno v obrázku č. 2:   

 bakterie (např.: Bacillus subtillis), 

 houby (např.: Rhizopus arrhizus), 

 kvasinky (např.: Saccharomyces cerevisae), 

 řasy, 

 průmyslové odpady (např. Saccharomyces cerevisiae – odpadní biomasa z kvašení 

a potravinářského průmyslu), 

 zemědělské odpady (např.: kukuřice), 

 polysacharidové materiály.
[15] 

 

 

Obrázek 2: Rozdělení biosorbentů podle míry použitelnosti
[16] 

 

Bakterie; 30% 

Houby; 11% 

Řasy; 16% 

Kvasinky; 29% 

Alternativní 
biosorbenty; 14% 
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Hlavní částí fyzikálního zpracování biomasy je její usušení a následné mletí, pokud 

se jedná o hmotu skládající se z větších částic. I velikost částic má totiž určitý vliv na 

biosorpci. Navíc odpadová a rostlinná biomasa po této úpravě je mnohem lépe 

skladovatelná. Časté je také lisování pevného biosorbentu do granulí nebo bloků.
[17] 

Chemicky jsou biosorbenty upravovány většinou pouze pro zvýšení efektivity 

sorpce. Předúprava je téměř nezbytná pro všechny biosorbenty, ale ne vždy lze očekávat 

výrazné zlepšení sorpčních schopností.
[18] 

Úspěch chemického předčištění silně závisí na 

buněčných komponentech biomasy samotné.
[19]  

Mnoho studií se zaměřuje hlavně na zvýšení aktivity vazebného místa pro zlepšení 

schopnosti biosorpce, ale menší pozornost je již věnována inhibičním místům. Například 

aminové skupiny jsou zodpovědné za vazbu aniontů přes elektrostatické interakce, 

vzhledem k přítomnosti negativně nabitých skupin, jako jsou například karboxylové 

funkční skupiny, které mohou anionty odpuzovat.
[4]

 Dalším účinným způsobem pro 

zavedení funkčních skupin do povrchu biomasy je vložení dlouhých polymerních řetězců 

na povrch biomasy přes přímé vkládání nebo polymerací monomeru. Na tento aspekt je ale 

zaměřeno velmi málo výzkumných prací.
[19]  

2.4 Charakteristika použitého biosorbentu pomerančové kůry 

Charakteristika biosorbentů může hrát důležitou roli v rámci jejich použití 

v procesu biosorpce. Pomerančová kůra se skládá hlavně z celulosy, hemicelulosy, 

pektinu, ligninu, barviva chlorofylu a dalších nízkomolekulárních sloučenin.
[2] 

Rozpustné 

cukry, které pomerančová kůra obsahuje je glukosa, fruktosa, sacharosa a nerozpustné 

polysacharidy buněčné stěny se skládají z celulosy, pektinu a hemicelulosy. Pektin 

a hemicelulosa jsou bohaté především na kyselinu galakturonovou, arabinosy a galaktosy, 

a také obsahuje malé množství xylosy, rhamnosy a glukosy.
[20] Kyselina galakturonová má 

velký počet karboxylových skupin, které jsou známy pro svou schopnost vázat především 

dvojmocné kationty.
[21] 
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3 SÍRANY 

Sírany neboli také sulfáty jsou soli kyseliny sírové. Hlavními zdrojovými minerály 

síranů (volné ionty SO4
2-

) jsou sádrovec (CaSO4·2H2O) viz obrázek č. 4, anhydrit (CaSO4) 

viz obrázek č. 3, a modrá skalice (CuSO4·5H2O).
[22] Sírany vznikají dále oxidací 

sulfidických rud, což je příčinou vysokých koncentrací síranů především v důlních 

vodách.
[23]

 Hlavními zdrojovými minerály síranů jsou anhydrit (obrázek č. 3) a sádrovec 

(obrázek č. 4). 

 

Obrázek 3: Anhydrit
[24] 

 

Obrázek 4: Sádrovec
[24] 

3.1 Formy výskytu síranů 

Z rozpuštěných forem přichází v úvahu především jednoduchý síranový anion, tedy  

SO4
2-

. Ve vodách s velkou koncentrací síranů (tzv. síranové vody) mohou být přítomné 
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i iontové asociáty, tzv. sulfatokomplexy jako [CaSO4(aq)]o
, [MgSO4(aq)]o

, [MnSO4(aq)]o
, 

[UO2(SO4)2]2-
 aj. Tvorba těchto iontových asociátů může významně ovlivnit především 

rozpustnost síranu vápenatého, vápenato-uhličitanovou rovnováhu, a tím i stabilitu 

a agresivitu vody, rychlost oxidace železa a manganu kyslíkem rozpuštěným ve vodě 

a další. Vznikem sulfatokomplexů lze vysvětlit některé zdánlivé nesrovnalosti při 

hodnocení rozpustnosti málo rozpustných síranů ve vodách (jako CaSO4, ettringitu aj.) 

Rozdíly v izotopovém složení kyslíku a síry v molekule síranů rozpuštěných ve 

vodě umožňuje v některých případech určit jejich genezi (vznik, původ). Například 

izotopové zastoupení síry v síranech pocházejících z energetického popílku je značně 

odlišné od zastoupení v síranech přírodního geochemického původu.
[23] 

3.2 Sírany ve vodách 

Spolu s hydrogenuhličitany a chloridy (popř. dusičnany) patří sírany mezi hlavní 

anionty přírodní vody. V důlní vodě v okolí nalezišť sulfidických rud jsou sírany zcela 

dominujícím aniontem. Za určitých podmínek však mohou sírany z vody skoro vymizet, 

jako je tomu např. u fosilní ropné vody, kde došlo v anaerobním prostředí k biochemické 

redukci síranů a to až na sulfidickou síru.
[23] Nejčastěji se koncentrace síranů ve vodách 

vyjadřuje v mg SO4
2-

 v 1 l vody.
[23]

 

Hlavním zdrojem SO4
2-

 v důlní vodě nejsou přítoky kontaminované vody z povrchu 

či ze zvodní v horninovém prostředí, ale rozklad pyritu v uhelné hmotě a okolním 

horninovém prostředí. Oxidace pyritu probíhá především při spolupůsobení bakterií a to 

v aerobním prostředí. Probíhá i také při minimální vlhkosti, např. v povlaku kondenzované 

vody, což jsou právě podmínky vyvolané hornickou činností. Při nedostatku kyslíku 

aktivita mikrobů klesá, až dokonce zaniká.
[25] 

Reakce při oxidaci pyritu jsou následující:
[26] 

2FeS2 (s) + 7O2 (aq) + 2H2O  2Fe
2+

 + 4SO4
2-

 + 4H
+
 (3) 

4Fe
2+

 + O2 (aq) + 4H
+
 4Fe

3+
 + 2H2O  (4)

FeS2 (s) + 14Fe
3+

 + 8H2O  15Fe
2+

 + 2SO4
2-

 + 16H
+
 (5) 

Většina síranů je dobře rozpustná ve vodě. Nesnadno rozpustné jsou však sírany 

alkalických zemin a síran olovnatý. Poměrně špatně se rozpouští také síran stříbrný. 



Michaela Bendová: Studium kinetiky biosorpce síranových iontů na chemicky aktivovanou 

a neaktivovanou pomerančovou kůru 

 

2013  11 

Snadno rozpustné sírany krystalují většinou s vodou. Většina síranů má též sklon tvořit 

podvojné soli (tzv. sulfatosoli).
[27] 

3.3 Vlastnosti a význam 

Sírany v koncentracích vyskytujících se v povrchových a prostých podzemních 

vodách nemají hygienický význam. Při vyšší koncentraci však významně ovlivňují chuť 

vody, avšak prahová koncentrace chuti závisí také na přítomných kationtech. Vysoké 

koncentrace síranů spolu s většími koncentracemi hořčíku a sodíku způsobují, že voda má 

laxativní (projímavé) účinky.
[23] 

Pro pitnou vodu platí dle vyhlášky č. 293/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,  mezní 

hodnota síranů 250 mg/l 
[28]

. Stejná mezní hodnota platí i pro kojeneckou a stolní vodu.
 

Limitní koncentrace pro vypouštění síranů do důlních vod je 300 mg/l dle nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
[29] Světová zdravotnická 

organizace (WHO) stanovila maximální přípustnou úroveň síranu v pitné vodě na 

500 mg/l.
[30] WHO má přípustnou úroveň síranů opravdu vysokou a vzhledem 

k možným problémům je velice benevolentní. Mnoho států, do nichž patří i Česká 

republika, má maximální přípustnou úroveň síranů v pitné vodě nikdy ne vyšší než 

250 mg/l. 
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4 MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ 

Technologické postupy pro odstraňování síranů (desulfatace) lze rozdělit na: 

1. Biologické: 

 síran redukující bakterie. 

2. Chemické (srážení): 

 desulfatace vápnem, 

 desulfatace barnatými ionty (uhličitan barnatý, hydroxid barnatý, chlorid 

barnatý, sulfid barnatý), 

 desulfatace vápenatými a hlinitými ionty. 

3. Fyzikálně-chemické: 

 membránové procesy:  

 reverzní osmóza, 

 elektrodialýza, 

 ultrafiltrace. 

4. Ostatní metody (destilace, vymrazování, separace na iontoměničích).
[31]

 

4.1 Biologické postupy 

Biologické postupy jsou založeny na potencionální schopnosti desulfatačních 

bakterií redukovat sírany na nerozpustné sulfidy, které mohou být z vody mechanicky 

odstraněny.
[31]

 V prostředí může být síra přítomna v různých oxidačních stavech 

a v různých chemických formách. Za aerobních podmínek, je síran termodynamicky 

stabilní forma síry, zatímco sulfan je stabilní forma především za anaerobních podmínek. 

Snížení síranů může probíhat ve vhodných redukčních potenciálech (E
o
). Redukční 

potenciál ukazuje, že síran je mnohem méně příznivý akceptor elektronů než kyslík O2 

a dusičnan NO
3-

. 

Biologický proces je zprostředkován skupinou mikroorganismů známých také jako 

síran-redukující bakterie (SRB). Síran-redukující bakterie jsou rozděleny na heterotrofní 

SRB a autotrofní SRB. Heterotrofní SRB používají organické sloučeniny jako substráty. 

V kontrastu, autotrofní SRB používají oxid uhličitý (CO2) jako zdroj uhlíku a získávají 
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elektrony především z oxidace vodíku (H2). Snížení síranů na sulfid zahrnuje osm 

elektronů, jak je vyjádřeno následujícím vztahem: 

 8H
+
 + 8e

-
 + SO4

2-
S

2-
 + 4H2O (6) 

Donory elektronů jsou nezbytné při úpravě vody obsahující sírany 

v rámci biologického procesu. Mnohé vody bohaté na sírany mají poměrně vysokou 

hodnotu CHSK (chemické spotřeby kyslíku) nebo obsahu organické hmoty, která může být 

využita jako donory elektronů. Některá voda, která obsahuje sírany a kyselinu sírovou, 

však mají rozdílnou hodnotu CHSK a to vede k neúplnému snížení síranů. Donory, musí 

být přidány Do této vody je k dosažení úplné redukce síranů nutné přidávat donory 

elektronů nebo zdroje uhlíků.
[32] 

Síran-redukující bakterie jsou různorodé skupiny prokaryot, které mohou být 

rozděleny do následujících čtyř skupin: 

 gramnegativní, mezofilní a nesporulující SRB, 

 grampozitivní sporulující, termofilní a mezofilní SRB, 

 gramnegativní, termofilní a nesporulující SRB, 

 gramnegativní, termofilní a nesporulující Archea SRB. 

Síran-redukující bakterie přispívají především k paletě základních funkcí v mnoha 

anaerobních prostředích. Kromě jejich zjevné důležitosti do cyklu síry, jsou také 

důležitými regulátory různých procesů v mokřadních půdách, a to včetně přeměny 

organické hmoty, biologickému rozkladu chlorovaných aromatických polutantů 

v anaerobních půdách a sedimentech a methylace rtuti.
[33] 

Pro daný účel desulfatace důlní vody jsou typické hlavně níže popsané rody. 

Desulfovibrio jsou gramnegativní buňky zakřiveného tvaru až spirální, pohyblivé 

jedním polárním bičíkem nebo svazkem bičíků, či nepohyblivé. Bývají Striktně anaerobní. 

Síran a často také sulfid nebo thiosíran, jsou redukovány na sulfan (H2S). Mohou se také 

redukovat na síru (S). Vodík, laktát, ethanol, malát nebo fumarát slouží jako donor 

elektronů. Některé druhy mohou využívat sacharidy, cukerné alkoholy nebo řadu 

aminokyselin. Organické látky jsou neúplně oxidovány na acetát. Všechny druhy jsou 

schopné růstu na jednoduchých médiích, avšak kvasniční extrakt může stimulovat růst; 

některé druhy vyžadují k růstu biotin a/nebo jiné vitamíny. Optimální teplota je v rozmezí 



Michaela Bendová: Studium kinetiky biosorpce síranových iontů na chemicky aktivovanou 

a neaktivovanou pomerančovou kůru 

 

2013  14 

25 - 40 °C, optimální hodnota pH je 6,6 - 7,5. Osídlují bezkyslíkaté sladkovodní a mořské 

sedimenty, ropná pole i jiné odpadní průmyslové vody a byli zjištěni i ve střevním traktu 

živočichů. Rod obsahuje více než tři desítky druhů.
[34]

 

Desulfotomaculum jsou rovné nebo zakřivené tyčky, které bývají obvykle 

uspořádány jednotlivě. Barví se gramnegativně, ale buněčná stěna je grampozitivního typu. 

Buňky jsou pohyblivé s oválnými nebo kulatými endosporami, které jsou terminální nebo 

subterminální a mírně zduřují buňku. Striktně anaerobní a chemoorganotrofní, 

metabolizmus je respiratorní. Sírany, sulfidy a redukovatelné sloučeniny síry slouží jako 

akceptory elektronů a jsou redukovány na sulfan, čímž se podobají rodu Desulfovibrio. 

Rostou při teplotě od 20 °C do 70 °C s optimem 30 - 55 °C. Široce rozšířené jsou v půdě, 

bachoru, kazících se potravinách a v prostředí (sladká voda a mořské sedimenty). Lze je 

považovat za nepatogenní pro člověka i zvířata.
[34]

 

Vzhledem k anorganickému nebo organickému charakteru energetického zdroje 

SRB existují dva typy desulfatace: 

1. Autotrofní redukce síranů, při které energetickým zdrojem je plynný vodík. 

2. Heterotrofní redukce síranů, při které jsou energetickým zdrojem jednoduché 

organické látky (fumarát, laktát, pyruvát, některé alkoholy apod.). Je to častěji 

probíhající proces. Podle konečného produktu oxidace organického substrátu existuje: 

 nekomplexní heterotrofní oxidace organického substrátu, pokud je 

konečným produktem acetát, 

 kompletní heterotrofní oxidace organického substrátu, kde konečným 

produktem je CO2 a H2O, tedy oxid uhličitý a voda.
[35]

 

4.2 Chemické postupy 

Srážení musí být řízeným procesem tak, aby bylo spolehlivě zajištěno potřebné 

snížení obsahu síranů a přitom vyčištěná voda nebyla zbytečně zatěžována ionty srážecího 

činidla, které by se mohly podílet na zvýšené solnosti této vody. Podstatou studia 

chemického srážení síranů byly především reakce s vybranými kationty kovů, tvořících se 

sírany málo rozpustné a zároveň ekologicky přijatelné sloučeniny.
[31] 
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4.2.1 Desulfatace 

Desulfatace vápnem je nejčastěji používaná metoda odstraňování síranů, kdy se 

využívá neutralizačních schopností vápenného mléka, ale jejich redukce síranů je nižší než 

u barnatých solí. Výsledná koncentrace se zastavuje na hodnotě odpovídající součinu 

rozpustnosti anhydritu (CaSO4) či sádrovce (CaSO4·H2O), na úroveň asi 1 500 mg/l. 

Předčištěná voda po této neutralizaci bude obsahovat asi 800 – 1 000 mg/l vnesených 

vápenatých iontů Ca
2+

.
[31,36]

 

Desulfatace barnatými ionty, tedy v podstatě srážení síranů na síran barnatý, je 

proces známý z analytické chemie. Mnohé výzkumné, ale i aplikační práce potvrzují 

vysokou účinnost srážení, které je řízeno dle následující rovnice: 

 Ba
2+

 + SO4
2-

  BaSO4(s)  (7) 

Metoda je sice energeticky náročnější, ale za to účinnější než předešlá metoda. 

Součin rozpustnosti produktu reakce (7) je 10
-10

. Čím je součin rozpustnosti menší, tím 

méně rozpustný bude i produkt.
[31] 

Z barnatých solí je pro daný účel nejvýhodnější hydroxid barnatý, neboť poskytuje 

nejvyšší účinnou koncentraci barnatých kationtů Ba
2+

. Voda je současně neutralizovaná, 

čímž se úplně vysráží také železo a výrazně se sníží obsah rozpuštěných látek. Postup může 

být veden pouze s cílem kyselou důlní vodu pouze neutralizovat a docílit jejího odželeznění, 

přičemž proběhne jen částečná desulfatace. Možné je také provést prakticky úplnou 

desulfataci s následnou zpětnou neutralizací vyčištěné vody na přijatelnou hodnotu pH. 

Desulfataci tímto činidlem lze popsat následující rovnicí:
[31] 

 BaCO3(s) + SO4
2-

  BaSO4(s) + CO3
2-   

(8) 

Další chemickou metodou, kterou lze aplikovat na odstranění síranů, je desulfatace 

hlinitými a vápenatými ionty. Zvláštní sloučeninou je ettringit neboli Candlotova sůl. 

Ettringit (obrázek č. 5) se obecně označuje vzorcem Ca6Al2[SO4(OH)4]3 o následujícím 

poměru jednotlivých prvků Ca:Al:SO4 = 6:2:3.  
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Obrázek 5: Ettringit
[37] 

Právě ettringit je příčinou síranové agresivity vody vůči betonu. Jeho vzniku se 

někdy využívá pro odstraňování síranů z důlní vody v alkalickém prostředí.
[23]

 Spočívá 

v tvorbě málo rozpustné, avšak objemné sloučeniny. Při odstraňování síranů se tvoří 

sloučenina chemického vzorce:  

  3CaO.Al2O3.3CaSO4.30-33H2O  (9) 

Při tomto způsobu srážení jsou zbytkové koncentrace síranů mnohdy nižší než 

200 mg/l. Tvorba ettringitu se předpokládá ve vodných roztocích obsahujících především 

CaSO4, Ca(OH)2 a sloučeniny hliníku v třetím oxidačním stupni. Hliník tak může být do 

procesu srážení dodáván ve formě síranu, chloridu, dusičnanu či částečně hydrolyzovaného 

chloridu hlinitého nebo ve formě hlinitanu sodného.
[38] 

4.3 Fyzikálně – chemické postupy 

Mezi fyzikálně-chemické metody patří hlavně membránové procesy. 

4.3.1 Membránové procesy 

Membránové procesy jako druh separačních operací se vyvinuly během 

posledních několika desítek let. Společným znakem všech membránových procesů je 

membrána, která je definována jako nedokonalá polopropustná bariéra mezi dvěma fázemi, 

dovolující preferovaný transport jedné komponenty vstupního proudu do produktu.  
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Membrány, které jsou společným prvkem všech membránových procesů, musí 

splňovat následující požadavky: 

 vysoká rozdělovací schopnost (selektivita), 

 vysoký měrný výkon (permeabilita), 

 chemická stálost proti vlivům zpracovávaných látek, 

 neměnnost charakteristik během provozu, 

 dostatečná mechanická pevnost, 

 odolnost proti mechanickému poškození při montáži, dopravě a skladování, 

 nízká cena. 

Materiály požívané pro výrobu membrán musí splňovat požadavky na ně kladené, 

především mechanickou odolnost a pevnost, chemickou stálost a v neposlední řadě také 

příznivou cenu. Používané materiály lze rozdělit do tří hlavních skupin: 

1. Polymery.  

2. Keramika. 

3. Kovy. 

Důležitou roli zde hraje velikost a tvar částic a pórů membrán, v některých 

případech je významný i vliv náboje nebo smáčivost povrchů separovaných částic 

a membrány a další faktory. Do první generace nyní již běžně používaných membránových 

procesů patří elektrodialýza, reverzní osmóza, ultrafiltrace.  

Výhodou membránových procesů při úpravě vody je jejich schopnost produkovat 

vodu konstantní a dobré kvality a úpravu vody bez přídavku chemikálií.
[39]

 

Elektrodialýza patří do skupiny tzv. elektromembránových procesů, při kterých 

dochází k separaci záporně nabitých částic od kladně nabitých podle jejich migrace 

k příslušným elektrodám. K řízení této migrace slouží iontoměničové membrány, kterými 

je transportován jen určitý druh iontů, podle jejich náboje.  

Při elektrodialýze působí stejnosměrné elektrické pole na pohyb disociovaných 

složek solí ve vodném roztoku tak, že kationty pohybující se ke katodě jsou propouštěny 

latexovými membránami a zadržovány anexovými membránami, zatímco anionty 

přitahované k anodě jsou propouštěny anexovými membránami a zadržovány na 

latexových membránách. Vhodnou kombinací katexových a anexových membrán dochází 



Michaela Bendová: Studium kinetiky biosorpce síranových iontů na chemicky aktivovanou 

a neaktivovanou pomerančovou kůru 

 

2013  18 

k dělení iontů ve vstupním roztoku a vytváří se proud odsolený, tzv. fluát a proud 

koncentrovaný, tzv. koncentrát, viz obrázek č. 6. Proces elektrodialýzy probíhá ve vlastním 

elektrodialyzéru, což je zařízení tvořené stahovacími deskami s elektrodami a svazkem, 

který je složen z iontových membrán a rozdělovačů.
[40] 

 

Obrázek 6: Schématické znázornění elektrodialýzy: D – diulátová komora, e1,e2 – elektrodové komory, 

K – koncentrátorová komora
[40]

 

Reverzní osmóza (RO) je způsob filtrace, vycházející z fyzikálního jevu zvaného 

osmóza. Principem je průchod iontů přes polopropustnou membránu, která odděluje 

roztoky o rozdílné koncentraci iontů (obrázek č. 7). 
 

 

 

Obrázek 7: Princip reverzní osmózy
[41] 

V případě osmózy přechází rozpouštědlo přes membránu do roztoku s vysokou 

koncentrací látek. Na membránu působí tlak procházejících molekul tzv. osmotický tlak. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Osmosis&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj59pxJLgqAEyOLYKsWFaomzoZLLw
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V případě reverzní osmózy se působí tlakem vyšším než je tlak osmotický na straně 

roztoku s vyšší koncentrací solí. Molekuly vody z roztoku solí začnou procházet 

membránou a výsledkem je pak koncentrovaný roztok solí na tlakové straně membrány 

a čisté rozpouštědlo (voda) na straně druhé. 

První pokusy využít semipermeabilní membrány byly provedeny v roce 1949 na 

University of Carolina v Los Angeles pro odsolování mořské vody.
[41] 

Ultrafiltrace je také membránový proces, který se používá k čištění nebo 

zahušťování (pravých) roztoků vysokomolekulárních látek ve vodě. Zpracovávaný roztok 

se přivádí nad membránu, část roztoku membránou prochází (permeát) a část se z modulu 

odvádí (koncentrát). Membrány mají póry od 3 do 50 nm a separují se na základě sítového 

efektu. Pracovní tlaky jsou v rozsahu 0,1 až 0,5 MPa (tj. podstatně nižší než při reverzní 

osmóze).
 

Protože filtrace pod pouhým hydrostatickým tlakem filtrovaného systému 

probíhá velmi pomalu, používá se buď vakuové filtrace (sání pod filtrem), nebo působení 

vnějšího tlaku na filtrovaný sol (tlaková filtrace).
[9] Schéma zařízení pro ultrafiltraci je 

znázorněno na obrázku č. 8. 

 

Obrázek 8: Schéma zařízení pro ultrafiltraci
[42] 

4.4 Ostatní metody 

Do této skupiny metod lze přiřadit procesy jako destilace, vymrazování a úpravy 

vod na iontoměničích. První dva uvedené postupy jsou energeticky vysoce náročné a jejich 

uplatnění pro daný účel je zjevně nereálné. 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/sol.html
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Úprava vody na iontoměničích se běžně využívá pro koncentraci kovů 

z technologických roztoků, její aplikace pro separaci síranů z důlní vody by si vyžádala 

další nákladné technologické operace, spojené s regenerací iontoměniče a s likvidací 

solného produktu.
[31]
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Ve své praktické části bakalářské práce jsem se zabývala úpravou vybraného 

biosorbentu, kterým byla pomerančová kůra, na různé zrnitostní třídy, chemickou aktivací 

biosorbentu a procesem adsorpční kinetiky a to pro síranový anion.  

5.1 Úprava biosorbentu na zrnitostní třídy 

Pomeranče byly sesbírány z různých zdrojů, tím pádem země původu je neznámá. 

Následně byly oloupány a pomerančová kůra byla nastrouhaná pomocí kuchyňského 

struhadla na menší kousky. Po této úpravě jsem kousky pomerančové kůry 2 - 3× promyla 

destilovanou vodou. Rozložené v laboratoři se volně sušily po dobu 24 h. 

Po vysušení byla pomerančová kůra mechanicky dále upravena na laboratorním 

mlýnku IKA na menší zrnitostní frakci. Pomerančová kůra se dále sítovala na požadované 

zrnitostní třídy, a to: 0 - 0,5; 0,5 - 1 a 1 - 2 mm pomocí nerezových sít Retsch (Německo). 

Následně se ještě dále cca 2 h sušila v sušárně ECOCELL standard (fa BMT, a.s. - MM 

Group, Česká republika) při t = 65 °C. Na obrázku č. 9a je znázorněna zrnitostní třída  

0,5 – 1 mm a na obrázku č. 9b zrnitostní frakce o velikosti 1 - 2 mm. Tato metodika sušení, 

která byla používána na Institutu environmentálního inženýrství pro tepelnou úpravu 

sorbentů, byla upravena, a sice byla snížena teplota sušení, z původně používaných 105 °C, 

na 65 °C, aby nedocházelo k černání sorbentu. 

 

Obrázek 9: a) Zrnitostní třída pomerančové kůry 0,5 – 1 mm, b) Zrnitostní třída 1 – 2 mm 

a) b) 
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5.2 Chemická aktivace biosorbentu 

Při chemické aktivaci jsem použila dvě aktivační činidla, a sice kyselinu 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l (1-M HCl) a hydroxid sodný o koncentraci 

rovněž 1 mol/l (1-M NaOH). Jednotlivé zrnitostní třídy byly v těchto roztocích 

aktivovány na laboratorní třepačce IKA KS 4000 i control (Německo) po dobu 30 min. 

Doba aktivace byla zvolena na základě zkušeností při aplikaci tohoto sorbentu pro sorpci 

jiných kovů, kdy se tato aktivace jevila jako dostačující a účinná. Následně se zrnitostní 

třídy jednotlivě 3× promyly v destilované vodě a ještě nechaly v destilované vodě loužit 

přes noc, aby se odstranily případné zbytky aktivačního činidla. Poté se 48 h sušily při  

t = 65 °C do konstantní hmotnosti. Chemickou aktivací biosorbentu dojde ke zlepšení 

sorpčních vlastností a k rozšíření vazebných míst. 

5.3 Proces kinetiky 

Pro studium kinetiky jsem používala mechanicky, chemicky a tepelně upraveného 

biosorbentu, tedy pomerančové kůry. Navažovala jsem vždy 1 g sorbentu s tolerancí 

  0,002 g, do plastových vzorkovnic. Navážka byla vždy znamenaná a použita k výpočtu 

hodnoty sorpční kapacity, tedy q. Následně jsem v co nejkratším čase k sorbentu přidávala 

vždy 50 ml předem nachystaného roztoku síranu draselného o koncentraci 100 mg/l, který 

byl připraven navážením 0,17426 g síranu draselného a doplněn na objem 1 l destilovanou 

vodou. Vstupní koncentrace byla vždy ověřena spektrofotometrickým stanovením, takže 

pro výpočet byla používána vždy reálná vstupní koncentrace.  

Roztok s obsahem 100 mg/l síranů a vstupní koncentrací sorbentu 20 g/l jsem pak 

třepala na třepačce IKA KS 4000 i control (obrázek č. 10) v následných časových 

intervalech, které byly pro studium kinetiky zvoleny, tedy 10; 20; 30; 40; 50; 60; 180 

a také 360 min. při konstantních otáčkách 150 ot/min.  
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Obrázek 10: Třepačka se vzorky IKA KS 4000 i control 

Po uplynutí daných časových intervalů byla sorpce ukončena a vzorky byly 

následně opět pokud možno v co nejkratším čase zfiltrovány přes filtrační papír o hustotě 

84 g/m
2
 (viz obrázek č. 11).  

 

Obrázek 11: Filtrování vzorku 

U všech vzorků byla vždy změřena hodnota pH, aby bylo ověřeno, zda nedochází 

k její změně během sorpce. Při stanovení koncentrace síranů jsem postupovala podle 

metodiky EPA č. 375.4 Sulfate (Turbidimetric). Z jednotlivých vzorků jsem pomocí pipety 

odpipetovala vždy 1 ml roztoku, který jsem doplnila na objem 100 ml destilovanou vodou. 

Přidala jsem 5 ml klimatizačního činidla a 2 - 3 mg BaCl2 (chlorid barnatý). Každý vzorek 

se třepal 5 min. a poté následovalo spektrofotometrické stanovení přístrojem HACH 

LANGE 2800 (obrázek č. 12). Při stanovování jsem použila i slepý vzorek, ve kterém byla 

jen destilovaná voda s klimatizačním činidlem.  
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Obrázek 12: Spektrofotometr HACH LANGE 2800 

Z naměřených hodnot rovnovážné koncentrace kovu v roztoku (cf) jsem vypočítala 

adsorpci kovu (q) dle následujícího vztahu: 

                                                        
            

 
                                                               (10) 

kde je: 

q adsorpce kovů (mg/g), 

V objem roztoku nosného kovu se sorbentem (l), 

ci počáteční koncentrace kovu v roztoku (mg/l), 

cf rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg/l), 

S množství upraveného sorbentu přidaného do roztoku (g).
[43] 

Všechny naměřené výsledky v rámci studia kinetiky jsou popsány v následující 

kapitole 6. Výsledky a diskuse. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole se budu zabývat, vyhodnocováním a prezentováním získaných 

výsledků, které jsem naměřila v předešlé kapitole pomocí spektrofotometrického 

stanovení. Dále bych chtěla objasnit, zda vybraný sorbent (pomerančová kůra) má dobré 

sorpční schopnosti a dokáže v určité míře vázat síranové ionty. Porovnávala jsem také 

účinnost aktivačních činidel kyseliny chlorovodíkové (HCl) a hydroxidu sodného (NaOH). 

Na obrázku č. 13 je uveden graf, který znázorňuje závislost adsorpční kinetiky 

síranových iontů vzhledem k lepší vypovídající schopnosti v % a nikoliv v mg/g jako q a to 

v závislosti na čase (min.). U studovaných zrnitostních tříd a jednotlivých vzorků, nebylo 

použito žádné aktivační činidlo, tedy všechny tyto vzorky byly chemicky neaktivované.  

 

Obrázek 13: Adsorpční účinnost sorpce SO4
2-

 pomocí neaktivované pomerančové kůry 

Z grafu na obrázku je zřejmé, že nejmenší sorpční schopnost má zrnitostní třída 

<0,5 mm. V jediném případě je hodnota sorpce o něco vyšší, a to v třicáté minutě, kde je 

sorpce 41% (q = 2,05 mg/g). Sorpce síranů je největší u zrnitostní třídy 0,5 – 1 mm, kdy 

sorbent nasorboval 54 % síranů (q = 2,70 mg/g) a to po 60 min. sorpce. Bylo rovněž 

zjištěno, že při použití neaktivované pomerančové kůry dojde k nasorbování téměř 
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stejného množství síranů (53%, q = 2,650 mg/g) i pokud se použije neaktivovaný sorbent 

o zrnitostní třídě 1 – 2 mm. Zde můžu závěrem konstatovat, že výsledky při 60 min. sorpce 

jsou u těchto zrnitostních tříd nejvyšší a téměř shodné. Liší se pouze o 1 %. 

Na obrázku č. 14 je již znázorněna adsorpce síranových aniontů s použitím 

aktivačního činidla, kterou byla kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 1 mol/l. Zde jsou 

výsledky sorpce mnohem lepší, než v předešlém případě, kdy byl použit neaktivovaný 

sorbent. Už teď je tedy patrné, že aktivační činidlo zvýšilo schopnost sorpce síranů pomocí 

aktivované pomerančové kůry.  

 

Obrázek 14: Adsorpční účinnost sorpce SO4
2-

 s použitím aktivované pomerančové kůry kyselinou 

chlorovodíkovou (HCl) 

Jak je však z obrázku velmi dobře patrné, výsledky jsou značně kolísavé. Hlavně 

v případě použití střední zrnitostní třídy, tj. 0,5 – 1 mm. Sorpční schopnost zrnitostní třídy 

1 – 2 mm je nejlepší a to v rozmezí 30 až 60 min., kde hodnoty sorpční kapacity přesáhly 

vždy 70 %. Před i po této časové hranici výsledky klesly rapidně dolů, došlo patrně 

k desorpci. Nejhorších výsledků však bylo dosaženo při použití sorbentu o zrnitostní třídě 

<0,5 mm. Celkově nejlepší výsledek, tedy 85% účinnost (q = 4,250 mg/g), však byl 

dosažen při použití sorbentu o zrnitostní frakci 0,5 – 1 mm po 30 min. absorpce. 
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 Posledním vyhodnocením je kinetika procesu adsorpce síranových iontů s použitím 

aktivačního činidla hydroxidu sodného (NaOH) o koncentraci 1 mol/l, který je graficky 

znázorněn na obrázku č. 15. 

 

Obrázek 15: Adsorpční účinnost sorpce SO4
2-

 s použitím aktivované pomerančové kůry hydroxidem 

sodným (NaOH) 

Na základě studia kinetiky bylo prokázáno, že ze všech uvedených výsledků má 

právě aktivovaná pomerančová kůra hydroxidem sodným (NaOH) o koncentraci 1 mol/l 

nejlepší sorpční schopnosti. Výsledky sice nejsou v mnoha případech větší jak 70 %, ale 

oproti předešlým naměřeným hodnotám jsou tyto mnohem stálejší. Dvanáct vzorků 

přesahuje hodnoty sorpce přes 50 % a přesně polovina z těchto dvanácti vzorků, tj. šest 

vzorků, přesahuje hodnoty sorpční účinnosti nad 70 %. Nejlepšího výsledku dosahuje 

zrnitostní třída 0,5 – 1 mm a to již po 30 min. působení aktivovaného sorbentu, kde byla 

opakovaně prokázána 94% sorpční kapacita (q = 4,700 mg/g). Tento výsledek je ze všech 

nejlepší. Oproti tomu, nejmenších sorpčních schopností dosahuje opět zrnitostní třída 

<0,5 mm, která ani v jednom případě nepřesáhla 50 %.  

Obecně se udává, že nižší zrnitostní třída je vhodnější při studiích úbytku různých 

kovových iontů, jak je ovšem vidět, v tomto případě dopadla ve výsledcích nejhůře. 
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Nejhorší výsledek vykazuje při době sorpce 10 min., kde hodnota sorpce je téměř 

zanedbatelná tedy pouhých 5 % (q = 0,250 mg/g). 
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7 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabývala studiem procesu biosorpce pomocí chemicky 

aktivované a neaktivované pomerančové kůry, jako vhodného biosorbentu k odstranění 

síranových aniontů z vodných roztoků. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zdali studium 

kinetiky procesu biosorpce bude efektivní. Zvolený biosorbent ukáže sorpční schopnosti 

a aktivační činidla pomohou rozšířit tento proces. 

Pomeranče jsou jedním z nejpěstovanějších citrusových plodů a tyto zemědělské 

produkty jsou i pořád nadále pěstovány. Výhodou v tomto případě je jejich snadná 

dostupnost a finanční nenáročnost, což v dnešní době je hlavním kritériem. V některých 

případech i samotné pomeranče mohou být považovány za odpad, pokud se nepoužité 

potulují po zemi. Snažila jsem se posoudit sorpční schopnosti pomerančové kůry 

a možnost jejich dalšímu využití k odstranění iontů, což může být i přínosem v rámci 

ekologického hlediska a jejich likvidace. 

Na základě zjištěných výsledků mohu shrnout, že nejlepších sorpčních schopností 

odpadní pomerančové kůry bylo dosaženo po aktivaci pomocí aktivačního činidla 

hydroxidu sodného (NaOH) o koncentraci 1 mol/l a to pravděpodobně díky funkční 

skupině OH
-
, která rozšiřuje vazebná místa a tím i přispívá k lepší sorpční schopnosti. Díky 

tomuto aktivačnímu činidlu se proces kinetiky i více ustálil. Nejvyšší sorpční výsledek 

aktivované pomerančové kůry hydroxidem sodným (NaOH) o koncentraci 1 mol/l dosáhl 

94 % (4,700 mg/g). 

Aktivační činidlo kyseliny chlorovodíkové (HCl) o koncentraci 1 mol/l sice také 

částečně přispělo k schopnosti lepší sorpce, ale tyto výsledky se osvědčily jen v určitém 

časovém rozmezí. Mimo tuto hranici výsledky viditelně poklesly, tedy patrně docházelo 

k desorpci.  

Obecně se udává, že nižší zrnitostní třída je vhodnější při studiích úbytku různých 

kovových iontů, ale v mých výsledcích nejmenší zrnitostní třída, tj. <0,5 mm, dopadla 

nejhůře. Jedině v případě aktivace pomocí kyseliny chlorovodíkové (HCl) o koncentraci 

1 mol/l sorpční schopnosti použitého sorbentu vzrostly. Další dvě uvedené zrnitostní třídy 

0,5 – 1 mm a 1 – 2 mm dopadly ve výsledcích lépe a nejefektivnější se ukázala střední 
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zrnitostní třída 0,5 – 1 mm. Za tento výsledek může snad pórovitost pomerančové kůry a to 

z toho důvodu, že mikro a makro póry v nejmenší zrnitostní třídě zanikly.  

Ve své diplomové práci bych se chtěla touto problematikou nadále zabývat. 

Zaměřila bych se na aplikaci studovaného sorbentu na reálné vzorky. 
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