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Anotace 

Diplomová práce se zabývá posouzením možnosti využít odpadní biomasu ze zemědělské 

prvovýroby k odstranění vybraného těžkého kovů, jmenovitě šestimocného chromu 

z modelových vodných roztoků. Jako biosorbent byly použity odpadní lusky fazolu 

zahradního (Phaseolus vulgaris L.). Vhodnost tohoto biosorbentu byla ověřena stanovením 

jeho sorpční kapacity. V rámci studia optimálních podmínek aktivace biosorbentu byly 

studovány různé koncentrace aktivačních roztoku kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu 

sodného. Biosorbent byl upraven na zrnitost 1-2 mm. Aktivované vzorky byly následně 

aplikovány na modelové roztoky chromu a analyzovány metodou ultrafialové a viditelné 

spektrometrie. 

Nejlépe šestimocný chrom sorboval vzorek aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 1 mol/l po patnácti minutové aktivaci. Nejméně sorboval šestimocný chrom 

vzorek aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l aktivovaný po patnácti 

minutách. Aktivace biosorbentu hydroxidem sodným se neosvědčila a jeví se jako nevhodná. 

Klí čové slova 

Biosorpce, biosorbent, těžké kovy, aktivace, kinetika, adsorpční kapacita, izotermy, lusk 

fazole zahradní, šestimocný chrom. 



 

Summary 

Objective of the thesis is to evaluate potential utilization of waste biomass from agricultural 

primary production for removal of selected heavy metals from model solutions. As biosorbent 

were used waste pod general beans (Phaseolus vulgaris L.). 

Suitability of this biosorbent was verified by determination of its sorption capacity. Within 

the study of optimal conditions activation the biosorbent were studied different concentrations 

of the activation podium Hydrochloric acid and hydroxide solution. Biosorbents was adjusted 

for grain size 1-2 mm. Activated samples were applied to model solutions of Chrome 

and analyzed by Ultraviolet and visible spectroscopy. 

Top hexavalent chromium adsorbed sample enabled a molar hydrochloric acid for fifteen 

minutes activation. At least adsorbed sample activated 0,1 mol/l hydrochloric acid activated 

after fifteen minutes. Samples activated by sodium hydroxide, hexavalent chromium hardly 

did not absorb. 

KEYWORDS 

Biosorption, biosorbent, heavy metals, activation, kinetics, adsorption kapacity, isotherms, 

waste reneral beans pod, hexavalent chromium. 

 



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

b  Langmuirova konstanta  

cf  rovnovážná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu 

ci  vstupní koncentrace kovu 

HCl  kyselina chlorovodíková 

k  indikátor sorpční kapacity 

KJ/mol kilojoul na mol 

mg/l  miligram na litr 

NaOH  hydroxid sodný 

q  adsorpční kapacita 

pH  koncentrace vodíkových iontů 

S  množství biomasy 

UV a Vis ultrafialová a viditelná spektrofotometrie, 

V  objem modelového roztoku 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Rozpuštěné ale rovněž také uvolněné kovy v životním prostředí představují 

vážné environmentální a zdravotní rizika. S exponenciálně rostoucí populací se zvyšují 

požadavky na výraznější potřebu kontroly emisi do životního prostředí. [1] 

Především v průmyslové činnosti se neustále zvyšuje používání těžkých kovů, které 

způsobují i větší znečištění odpadních vod. Jejich přítomnost v jednotlivých složkách 

životního prostředí představuje pro něho jisté riziko. Rozpuštěné a také uvolněné kovy 

v životním prostředí kontaminují půdu, podzemní vody a mohou se kumulovat v živých 

pletivech a tkáních organismů prostřednictvím potravního řetězce, na jehož konci stojí 

člověk. Tato skutečnost představuje velké zdravotní riziko nejen pro člověka, ale také 

škodí všem živým organismům. Velmi důležité je zaměřit se na jejich včasnou likvidaci. 

Nejlepším způsobem je jejich odstranění přímo u zdroje znečištění a to ještě dříve než 

vstoupí do ekosystému, neboť sledovat jejich vznikající ionty a různé meziprodukty 

po jejich vstupu do ekosystému je velmi náročné a často až nemožné. 

V současné době již existují technologie k odstraňování nebezpečných kovů z vody 

a půdy. Jednou z možností je využití schopnosti organismů vypořádat se s negativním 

působením kovů. Proces, který se tímto zabývá, je biotechnologie. Přestože teprve 

v budoucnu se aplikované poznatky biologických věd stanou skutečně významné 

a na některých úsecích rozhodující výrobní silou, již nyní v mnoha oblastech hospodářství 

se začínají používat biologičtí činitelé pro odstranění těžkých kovů, začíná se zde používat 

biotechnologie. [1, 2] 

Jeden takový proces na odstraňování nebezpečných kovů je biosorpce, která 

je v současnosti velmi rozšířená. Celková cena tohoto procesu je závislá především na typu 

použitého biosorbentu a také na jeho dostupnosti. Často se k výrobě biosorbentu používá 

odpadní biomasa, jejichž pořizovací náklady jsou téměř nulové. 

Cílem mé diplomové práce je: 

� seznámit se s procesem biosorpce, 

� studovat a prověřit účinnost tohoto procesu u šestimocného chromu (CrVI), 
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� najít optimální podmínky pro aktivaci použitého biosorbentu - odpadní fazolový 

lusk (Phaseolus vulgaris L.), 

� vhodnost zvoleného biosorbentu bude určena stanovením jeho sorpční kapacity 

a kinetiky zachycování studovaného kovu. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Jeden z největších environmentálních problémů tohoto století je vypouštění 

odpadních vod obsahujících těžké kovy do životního prostředí. Znečištěné vody 

se do životního prostředí dostávají převážně antropogenní činností. Čím více odpadů 

s vyšším obsahem kovů se dostane do složek životního prostředí, tím je to nebezpečnější 

jak pro člověka, tak i pro jiné živé organismy. Těžké kovy jako například chrom, nikl, 

olovo, měď a podobně ve vodách znamenají hazard s životním prostředím a zdravím. 

Jejich odstranění je nezbytné pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. [3] 

Maximální povolená hodnota chromu v odpadní vodě je 5 mg/l pro trojmocnou 

formu a 0,05 mg/l pro formu šestimocnou. Pokud se v prostředí vyskytují pouze nízké 

koncentrace, trojmocná forma hraje nezbytnou roli v metabolismu rostlin i živočichů, 

avšak šestimocná forma je již v malých koncentracích toxická jak pro bakterie, rostliny 

tak i zvířata. Hlavní zdroje znečištění životního prostředí chromem jsou především 

hlubinné dobývání, cementárny, galvanotechnický průmysl, ale mohou vznikat 

i při produkci ocele a dalších slitin, při výrobě fotomateriálů, při čištění kůží a také 

v lakovnách. [4] 

V dnešní době se ke zpracování odpadních vod obsahujících těžké kovy používá 

více různých technologií založených na fyzikálně-chemických procesech, které jsou však 

ekonomicky nákladné nebo málo efektivní. Stále se hledají nové metody neméně účinné, 

ale ekonomicky dostupnější a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Jednou z možností při 

hledání nových technologických postupů na odstraňování těžkých kovů z odpadních vod 

je využití přirozené schopnosti organismů vypořádat se s negativními vlivy prostředí. [1] 

Technologie, která je v dnešní době velice rozšířená a používá se na odstranění 

těžkých kovů z vod, se nazývá biosorpce. Nízká cena je jednou z jejich mnoha výhod. 

Je velice účinná pro odstraňování a znovuzískávání kovu z vod. Nevyžaduje žádné zvláštní 

přístroje ani operační podmínky. Mezi další velkou výhodu tohoto procesu patří vysoká 

selektivita procesu, kterou je možné dosáhnout aplikací konkrétních druhů biomasy. 

Schopnost určitého typu biomasy zakoncentrovat a odstranit z odpadní vody těžké kovy 

může být selektivní ve větší nebo menší míře. [2] Uspořádáním většího množství kolon 
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s různými biosorbenty za sebou je možné oddělit jednotlivé kovy a následně je pomocí 

desorpce zase zpět získat v relativně čisté formě. 

Selektivita procesu biosorpce závisí na následujících faktorech: [1] 

• typu biomasy, 

• složení roztoku, 

• způsob úpravy biomasy, 

• fyzikální-chemické vlastnosti roztoku. 

Navíc selektivitu biosorpce lze zabezpečit i za desorpčního cyklu, a sice volbou 

vhodného desorpčního činidla. 

Výhody aplikace biosorpce na odstraňování kovů z vodného roztoku v porovnání 

s jinými technologiemi jsou následující: 

1. Lze je použít k odstranění kovů a to i v širokém intervalu jejich koncentrací, což může 

být výhodné pro různé dočišťovací procesy, které se používají i pro čištění pitné vody. 

2. Nedochází k interferenci organických materiálů s navázanými ionty. 

3. Proces odstraňování kovů trvá jen několik minut, probíhá při normálních tlaku 

a teplotě. 

4. Biomasu lze použít i opakovaně. 

5. V případě, že je nutné odstranit nějaký ušlechtilý kov, lze ho získat zpět běžným 

způsobem. 

Za nevýhodu uvedeného procesu lze však považovat nedostatek informací o vlastních 

mechanismech, které jsou zodpovědné za zachycování kovů na povrchu buněk. [1] V dnešní 

době však již probíhá celá řada experimentů, jejichž cílem je najít vhodnou biomasu, která je 

vedlejším, nebo odpadovým produktem průmyslové výroby a která by měla vynikající 

i sorpční vlastnosti. [5] 

Na základě laboratorních experimentů při odstraňování těžkých kovů v případě 

šestimocného chromu z odpadních vod například pomocí listů fíkusu posvátného 

(Ficus religiosa) bylo zjištěno, že k ustálení adsorpční rovnováhy došlo již po jedné 

hodině. Při experimentu bylo zjištěno, že 1 g této biomasy má schopnost nasorbovat 
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až 0,43 mg šestimocného chromu. Ukázalo se, že rovněž teplota měla velký vliv na proces 

biosorpce. Úbytek obsahu chromu ve vodném roztoku se zvýšil také se zvýšením teploty 

až na 40 °C, poté se však zase začal snižovat. [6] 

Dalším velmi vhodným sorpčním materiálem pro biosorpci na odstranění těžkých 

kovů může být například také biomasa hub a kvasinek. Vynikající sorpční vlastnosti byly 

prokázány především u následujících rodů: Rhizopus, Aspergillus, Streptoverticillium 

a Saccharomyces. Z bakterii vykazujících vysoké sorpční vlastnosti byl vybrán rod 

Bacillus sp., který je součástí řady dnešních komerčních biosorpčních preparátů. Mezi další 

studované biologické materiály, které jsou vhodné pro biosorpci jsou Pseudomonas, 

Zoogloea a Streptomyces. Použitelné jsou také různé mořské fotoautotrofní mikroorganismy, 

jejichž sorpční aktivita je porovnatelná se zelenými řasami rodu Chlorella. [7, 11] 

Jak již bylo uvedeno, nové technologie by měly splňovat mnohá kritéria, mezi něž patří 

také selektivita. Ta je další velkou výhodou biosorpce. Výzkum, který provedli Kansoh  

a El-Shafei prokázal, že u hub klesá selektivita pro kovy v následujícím pořadí 

nikl>molybden>olovo>kobalt>měď>zinek>hliník, zatímco u bakterií bylo pořadí kovů odlišné 

olovo>mangan>nikl>zinek>hliník>lithium>měď>kobalt. [7] 

Dalším studiem odstraňovaní olova, mědi, chromu, niklu a zinku z vodného roztoku 

pomocí slupek mandarinky obecné (Citrus reticulata) bylo prokázáno, že adsorpce byla 

účinná v následujícím pořadí Ni(II)>Cu(II)>Pb(II)>Zn(II)>Cr(II). Rovněž bylo zjištěno, 

že úbytek obsahu niklu ve vodném roztoku závisí na množství biosorbentu, počáteční 

koncentraci niklu ve vodném roztoku, hodnotě pH a na teplotě. Maximální úbytek obsahu 

niklu z vodného roztoku byl 96 % při 50 °C o vstupní koncentraci 50 mg/l niklu 

ve vodném roztoku při hodnotě pH 6. [8-11] 

Velké množství výzkumů od různých autorů například od Qaisera, Horákové, 

a Wolfové dokazují, že je možné v procesu odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků 

a odpadních vod použít jako biosorbent odpadní biomasu rostlinného původu. Rostlinná 

biomasa totiž poskytuje velké množství reaktivních skupin pro vazbu s kovovými ionty. 

V následující Tabulce č. 1 je uveden přehled sorpčních schopností biomasy prokaryotických 

organismů, rostlinné biomasy, biomasy hub, ale i biomasy živočichů. 
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Tabulka 1: Přehled sorpčních schopností biomasy prokaryotických organismů, rostlinné biomasy, biomasy 
hub a biomasy živočichů [12] 

BIOMASA PROKARYOTICKÝCH ORGANISM Ů 
Kov Biomasa Vstupní koncentrace (mg/l) Adsorpce kovů (mg/g) 

Streptomyces noursei 0,5-52 10,6 
Cr 

Pseudomonas flurescens 44,2 8,3 
Pseudomonas saccharophilia 2,5 11 

Co 
Pseudomonas fluorescens 50 12,7 

Pseudomonas fluorescens 50 99,8 
Ni 

Zooglea ramigera 25-200 57,4 

Pseudomonas syringae 0-13 25,4 
Bacillus subtilis 100 79,2 Cu 
Zooglea ramigera 25-200 34 

Zn Pseudomonas syringae 0-13 8 

G-pozitivní bakterie 10 18,5 
Cd 

G-negativní bakterie 10 13,5 

Pseudomonas saccharophilia 10 87 
U 

Streptomyces longwoodensis 5-250 450 

Streptomyces noursei 2-270 36,5 
Streptomyces longwoodensis 50-200 100 Pb 
Pseudomonas fluorescens 176 23,8 

Hg Pseudomonas fluorescens 170,5 176,5 

As Pseudomonas fluorescens 63,8 31,5 

ROSTLINNÁ BIOMASA 
Kov Biomasa Vstupní koncentrace (mg/l) Adsorpce kovů (mg/g) 

Chlorela vulgaris 10-260 42,9 
Chlorela kessleri 0-5000 1260 
Sargasum fluitans 10-250 51 
Sargasum vulgare 10-250 59 

Cu 

Sargasum filipendula 10-250 56 

Sargasum fluitans 10-450 87 
Sargasum vulgare 10-450 87 Cd 
Sargasum filipendula 10-450 74 

Cr Chlorela vulgaris 100 50 
Au Spirulina platensis N 71 

U Chlorella regularis 1 3,95 

Ag Chlorekka kessleri 48,5 16,93 

 

 

 

Pokračování tabulky č. 1 
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BIOMASA HUB 
Kov Biomasa Vstupní koncentrace (mg/l) Adsorpce kovů (mg/g) 
Cr Rhizopus arrhizus 25-400 4,5 

Saccharomyces cerevisiae 2,5 5,8 
Co 

Rhizopus arrhizus 2,5 2,9 

Cu Penicillium griseofulvum 50,8 37,9 

Zn Saccharomyces cerevisiae 5,2 17 

Cd Fusarium flocciferum 19-96 192 

Rhizopus arrhizus 10-600 55,6 
Pb 

Saccharomyces cerevisiae 10,4 2,7 

Rhizopus arrhizus 10 34 

Asplergillus niger 10 29 U 

Saccharomyces cerevisiae 10 12 

BIOMASA ŽIVO ČICHŮ 
Kov Biomasa Vstupní koncentrace (mg/l) Adsorpce kovů (mg/g) 
Zn Ovčí kosti 10-60 10,5 

V Ucides cordanus N 40 

Cr Ucides cordanus N 29,1 

Se Ucides cordanus N 11,8 

As Leptinotarsa decemlineata 14,5 4,4 

Au Ucides cordanus N 33,5 
Vysvětlivka: N - uvádí se v případech, kdy nebylo možné zjistit konkrétní hodnotu 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části jsem se zabývala problematikou biosorpce, biosorbentu 

a stručnou charakteristikou mnou používaného biosorbentu fazolu obecného. 

3.1 Biosorpce 

Biosorpce je v podstatě schopnost biomasy zachytit velké množství kovů z vodných 

roztoků. [9] Jedná se o proces, při kterém dochází k pasivnímu zachycení jednotlivých iontů 

kovu na povrch biomasy. [10] Nejčastěji se využívá k čištění kontaminovaných vod, které 

mají nízký obsah kovů a nevyplácí se využit pro nahromadění kovu a jeho izolaci ze směsi 

selektivní sorbety. [11] 

3.1.1 Mechanismus biosorpce 

Mechanismus biosorpce buněčným povrchem není závislý na metabolismu buněk, 

ale je založen na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami 

buněčné stěny. Buněčná stěna je převážně tvořena polysacharidy lipidy a proteiny. 

Tyto látky, resp. jejich povrchové skupiny poskytují kovům mnohé vazebné možnost. [1, 2] 

Mechanismus biosorpce lze rozdělit podle místa, na kterém dochází k vazbě kovu 

(viz Obrázek 1). Kov se na biosorbent může navázat uvnitř buňky tím, že projde 

přes buněčnou membránu. V tomto případě se jedná o tzv. intracelulární akumulaci. 

K interakci kovů s reaktivními skupinami buněčné stěny dochází na celém jejím povrchu 

(adsorpce). Může ale také docházet k extracelulární akumulaci, která zahrnuje proces 

precipitace (srážení). Vzhledem k tomu, že se jedná o neživou biomasu, jedná 

se o chemickou interakci kovu s povrchem buňky. [11] 
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Obrázek 1: Rozdělení mechanismu biosorpce podle místa, na kterém dochází k vazbě kovu [12] 

Podle podstaty charakteru sil, které se uplatňují při poutaní rozpuštěné látky 

k povrchu tuhé fáze, lze mechanismus sorpce rozdělit na následující procesy. [1] 

• fyzikální adsorpce, 

• chemická adsorpce, 

• elektrostatická adsorpce neboli výměna iontů. 

Fyzikální adsorpce je obecně podmíněna přítomností slabých van der Waalsových 

mezimolekulárních sil. Molekuly absorbátu nejsou vázány na určité místo na povrchu 

adsorbentu a tak se může vytvořit dokonce až několik vrstev adsorbátu, čímž lze zvýšit 

adsorpční kapacitu. [13] Hodnota energie, která se při fyzikální adsorpci uvolní, se většinou 

pohybuje kolem 20 kJ/mol. Energie je pohlcena adsorbátem a je rozptýlena jako tepelný 

pohyb. Vzhledem k tomu, že při tomto typu adsorpce nedochází k roztržení vazeb adsorbátu, 

molekula si zachovává svou strukturu, přestože může dojít k jejím deformacím. V tomto 

případě se jedná o reverzibilní děj. [14] Tento mechanismus je například zodpovědný 

za biosorpci mědi řasou Chlorella vulgaris nebo za biosorpci kadmia mořskými řasami. 
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Chemická adsorpce, neboli také chemisorpce, je specifická a dochází 

při ní k vytvoření elektronové vazby, která je většinou kovalentního charakteru. 

Při ukončení procesu chemisorpce dochází na povrchu sorbetu k vytvoření 

monomolekulární adsorbované vrstvy. Někdy může nastat stav, kdy se nad 

chemisorbovanou vrstvou vytvoří další vrstva, která je adsorbována fyzikálně. Energie 

chemisorpce je přibližně desetkrát větší než v případě sorpce fyzikální (200 kJ/mol). 

Obecně platí, že při nízkých teplotách je chemisorpce dějem ireversibilním. Adsorbát lze 

z povrchu sorbetu odstranit zahřátím na vysokou teplotu a zároveň razantním snížením 

tlaku. [14] 

Elektrostatická adsorpce neboli výměna iontů je adsorpce, při které 

se uplatňují především coulombovské síly. Proces iontové výměny lze pokládat 

za určitou variantu adsorpce, při které dochází k odstranění nežádoucích 

nebo nebezpečných iontů výměnou za ionty, které ve vodě vůbec nevadí nebo 

jsou přijatelné. Adsorpce z roztoku může být buď molekulová, nebo iontová. 

Při molekulové adsorpci se sorbují celé molekuly, zatímco při iontové adsorpci dochází 

k sorpci iontů v závislosti na polaritě povrchu použitého adsorbentu. Kladně nabité 

povrchy sorbují přednostně anionty a záporně nabité zase sorbují přednostně kationty. 

Z hlediska iontové adsorpce se rozlišují adsorbenty na zásadité (hydratované oxidy) 

a kyselé (silikagel, křemičitany). Chování adsorbentů s ohledem na jejich kyselost 

či zásaditost závisí mimo jiné i na hodnotě pH prostředí. [15] 

3.1.2 Parametry ovlivňující rovnováhu procesu biosorpce 

Řízení a optimalizace vlastního biosorpčního procesu je komplexním systémem mnoha 

faktorů. Mezi základní parametry, které mají vliv na rovnováhu biosorpce patří: [1, 2, 16] 

• teplota, 

• hodnota pH, 

• koncentrace biomasy, 

• přítomnost jiných kovů. 

Spousta studii dokazuje, že proces biosorpce není na teplotě příliš závislý. 

V některých případech s rostoucí teplotou roste i účinnost procesu, pak se jedná 



Martina Popková: Využití odpadního materiálu ze zemědělství k odstranění chromu 

2010 11 

o chemisorpci. Pokud je tímto dějem fyzikální adsorpce, měla by účinnost procesu růst 

s klesající teplotou, protože se jedná o exotermní děj. [1] Teplota v rozmezí 20-35 °C ale 

nemá velmi výrazný vliv na celkový průběh procesu biosorpce. [1, 16] 

Aktivitu funkčních skupin v biomase a získání kovu z roztoku ovlivňuje hodnota 

pH prostředí. [2, 11, 16] Při nízkých hodnotách pH jsou místa na buněčném povrchu těsně 

vázány s H+ ionty a jsou tak nedostupné pro jiné kationty v roztoku. Rostoucí hodnota pH 

roztoku je doprovázena vzrůstem ligandu s negativním nábojem, což umožňuje vazbu 

jiných kationu. Proces biosorpce kovů obvykle vzrůstá mezi hodnotami pH=4-8 

a je limitována především volbou biomasy a sorbovaným kovem. Vysoké hodnoty pH tak 

mohou vést v některých případech až k omezení procesu biosorpce. [11] 

Dalším důležitým faktorem je koncentrace sorbovaných kovových iontů. 

Podzemní a povrchové vody obsahují spoustu druhů kovových iontů, především ionty 

alkalických kovů a alkalických zemin (Mg, Ca, Na a K). Ionty těchto kovů mohou 

ve vodném roztoku soupeřit s ionty těžkých kovů o vazebná místa. Dochází tak 

ke snížení volných vazebných míst pro těžké kovy a tím se sníží i výsledná účinnost 

vlastní biosorpce. 

Proces biosorpce ovlivňuje také koncentrace použité biomasy. Je dokázáno, 

že vysoká koncentrace biomasy velmi dobře odstraňuje kov z vodného roztoku, ale 

hmotnost kovu vztažena na miligram suché hmotnostní biomasy je poměrně nízká. Vysoká 

koncentrace biomasy však může vést k tvorbě velkých agregátů a tak může dojít k narušení 

vytvářené rovnováhy mezi kovem a povrchem buňky. [11] 

3.2 Biosorbent 

Biosorbent je materiál který slouží pro aplikaci biosorpce. Velké množství 

přírodních materiálů lze použit jako biosorbenty. Může být z různých typů biomasy 

z vyšších rostlin ale také z hub, bakterii a řas. Mezi jejich přednosti patří dobrá 

schopnost odloučit kov znečištěné látky. Velké spektrum biosorbentu není selektivní 

pouze k jedinému kovu. Mají sklon odstraňovat několik různých kovů z roztoku 

současně a to bez ohledu na jejich rozdílné koncentrace. Výsledky testování 

biosorbentu po akumulaci kovu na jejich povrchu poukazují na skutečnost, 

že biosorpce zahrnuje iontovou výměnu na vysokém stupni. Některé druhy biosorbentů 
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tak mohou být více selektivní ke kationům (Cd, Cu, Ni, Pb, CrIII a další) a jiné zase 

naopak k aniontům (As, Se, V, CrVI a další). [2] Příprava biosorbentu závisí také 

na konkrétní použité biomase. Všeobecný postup přípravy zahrnuje promytí 

biosorbentu ve vodě, kde se odstraní všechny nečistoty, dále promytí v destilované 

vodě, vysušení a následná úprava na potřebnou zrnitost. [1] Takto upravený biosorbent 

připravený k dalšímu použití by měl být rozdrcený na malé části. Vhodná zrnitostí pro 

biosorbent je 0,1-3 mm. Granule musí mít takovou pevnost, aby odolaly tlaku, který 

případně vzniká při aplikaci v koloně, a měly by být permeabilní ve vodném prostředí. 

Pro lepší funkčnost a použitelnost mohou být také předběžně chemicky 

upraveny/aktivovány. [2] Chemicky lze biomasu upravit například působením různých 

hydroxidů nebo kyselin. [11] 

Ve své diplomové práci pro chemickou aktivaci použitého biosorbent zvolila 

kyselinu chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l a hydroxid sodný rovněž o koncentraci 

0,1 mol/l. Vstupní koncentraci aktivačního roztoku (deset gramu biosorbentu na jeden litr 

roztoku aktivačního činidla) jsem zvolila na základě zkušeností mnoha autorů. [22, 25, 26] 

Kovy lze v procesu biosorpce také jednoduše obnovit, recyklovat a opětovně zase 

použít. Díky vysoké sorpční kapacitě, nízkým pořizovacím nákladům, dobré dostupnosti 

a možnosti mnohonásobného znovupoužití biosorbentu se biosorpce stala efektivní 

alternativou nakládání s odpadními vodami. [9] 

Ve své diplomové práci jsem jako biosorbent použila odpadní fazolový lusk 

(Phasoleus vulgaris), který patří mezi vyšší rostliny. 

3.2.1 Charakteristika biosorbentu fazole zahradní (Phaseolus vulgaris) 

Fazole zahradní (Phaseolus vulgaris), viz Obrázek 2, je jednoroční kulturní bylina, 

která vytváří buď stonky s ukončeným růstem, takzvané keříčkové formy, nebo stonky 

s neukončeným růstem, tzv. ovíjivé formy. Pěstuje se na celém světě v mnoha formách 

a kultivarech jako strukovina, zelenina ale i okrasná rostlina. 
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Obrázek 2: Rostlina fazole zahradní (Phaseolus vulgaris) převzato [23] 

V následující Tabulce 2 je pro přehlednost uvedena botanická klasifikace fazole 

zahradní. 

Tabulka 2: Botanická klasifikace fazole zahradní (Phaseolus vulgaris) [24] 

Říše Rostliny 

Podříše Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád Bobotvaré (Fabales) 

Čeleď Bobovité (Fabaceae) 

Rod Fazol (Phaseolus) 

Druh zahradní (vulgaris) 

Hlavní složky odpadního lusku fazole zahradní (Phaseolus vulgaris) jsou 

aminokyseliny, polysacharidy, alkaloidy, alantoin, lignin, bílkoviny a ze složek 

vyskytujících se ve stopovém množství jsou to prvky (Al, As, Ba, B, Br, Cr, K, Na, Cd, 

Co, Si, F, P, Mg, Mo, Ni), skupina vitamínu (amygdalin - vitamín B17, beta-sitosterol,  

beta-karoten, fylochinon - vitamín K, niacin - vitamín B3, B a C) nebo látky přítomné 

jen ve stopovém množství kamenná sůl resp. chlorid sodný, kyanovodík a kyselina 

křemičitá. [17] 
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4 TĚŽKÉ KOVY 

Při posuzování znečištění životního prostředí kovy se často hovoří o samostatné 

skupině kovů zvaných těžké kovy nebo také toxické kovy. Z chemického hlediska jsou 

definovány objemovou hmotností větší než 5 000 kg/m3 nebo také tím, že jejich soli se srážejí 

sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných sulfidů. [13] Jedná se o rozsáhlou skupinu 

kontaminantů, které se vyznačují rozdílnými vlastnostmi, účinkem i zdroji svého původu. [18] 

K nejvíce rizikové skupině kovů, které mají negativní účinek na organismy, patří 

například arsen (As), kadmium (Cd), rtuť (Hg), olovo (Pb). [2] Škodlivé mohou být, ale 

i některé prvky, které půda i rostliny v malém množství potřebují a jsou pro jejich život 

nezbytné, neboli esenciální. V případě nedostatku těchto esenciálních kovů se organismy 

nevyvíjejí normálně, zpomaluje se nebo zastavuje jejich růst a dostavují se patogenní 

změny. [1] Jestliže se však nahromadí tyto kovy ve větším množství, bývají pro organismy 

vysoce toxické, může docházet k útlumu jejich fyziologických aktivit a až k úmrtí. Mezi 

tyto kovy patří chrom (Cr), kobalt (Co), cín (Sn), antimon (Sb), měď (Cu), nikl (Ni), 

stříbro (Ag), zlato (Au), zinek (Zn), molybden (Mo), wolfram (W), mangan (Mn), železo 

(Fe) a další. [19] 

Těžké kovy se do životního prostředí dostávají převážně z antropogenních, ale 

také přírodních zdrojů. Stručný přehled možných antropogenních zdrojů těžkých kovů 

je uveden v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Antropogenní zdroje těžkých kovů [27] 

Zdroje Výskyt prvk ů 

Těžba a zpracování uhlí Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn, Cu, Pb 

Hutní pr ůmysl Al, Cr , Mo, Ni, Pb, V 

Strojírenství Cr , Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al, Pb 

Chemický průmysl Fe, Al, Mo, Zn, Pb, Cu, Hg 

Textilní pr ůmysl Cu, Zn, Cr , Pb, Fe 

Kožedělný průmysl Cr , Al, Fe 

Povrchová úprava kovů Cr , Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al, Pb 

Elektrotechnika Ag, Se, Mn, Ni, Pb, Cu, Hg 

Polygrafický průmysl Zn, Cr , Ni, Cd, Cu, Pb 

Průmyslová hnojiva Cd, Mn, As 
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Těžké kovy se jako prvky vyskytují zřídka. Častěji se nachází v iontové formě 

a v různých sloučeninách, které se však mohou měnit na obvykle mnohem toxičtější 

organokovové sloučeniny. Jejich toxicita závisí na formě výskytu. Například CrVI, a AsIII  

jsou mnohem toxičtější než CrIII  a AsV. Pokud se vyskytuje více těžkých kovů, mohou 

se jejich účinky zesilovat (synergismus), například Cd+Zn, Ni+Zn, Hg+Cu, nebo naopak 

zeslabovat (antagonismus), například Se+Cd, Se+Hg. [13] 

Toxicita těžkých kovů je vysvětlována různými způsoby. Toxické jsou převážně 

prvky s velkou afinitou k vazbě s aminoskupinami, iminoskupinami a triolovými 

skupinami (které jsou reaktivními skupinami různých enzymů). Dále jsou to také prvky 

tvořící snadno cheláty s organickými látkami v buňkách. Některé kovy se kombinují 

s látkami tvořícími buněčnou membránou a ovlivňují tak její permeabilitu (např. Cd, 

Cu, Hg, Pb). Toxicita rovněž souvisí s jejich rozpustností, přechodem mezi buněčnými 

membránami, proteiny, lipidy a schopností vázat se na bílkoviny. Tím je spojena jejich 

kumulace v některých tkáních. Udává se, že mutagenní aktivita kovů je v následujícím 

pořadí Pb<Cd<Hg<Ni<As<Be<Cr a karcinogenní schopnost stoupá v pořadí 

Hg=Cd=Pb<Be<Al<Cr<As. [20] Toxicita těžkých kovů závisí také na teplotě, hodnotě 

pH a celkovém složení vody, které ovlivňují jejich speciaci. [13] 

Při výběru kovů pro biosorpci je nutné si uvědomit následující kritéria: [21] 

• toxicita kovu (přímé ohrožení zdraví), 

• cena kovu (důležitost obnovy). 

V následující kapitole se budu podrobněji věnovat šestimocnému chromu, neboť 

jsem ho použila pro studium biosorpce pomocí lusku fazole zahradní. 

4.1 Chrom (VI) 

Chemická značka chromu je Cr, (lat. chromium), je to světle bílý, lesklý, velmi 

tvrdý a zároveň křehký kov. Za normální teploty je chemicky odolný a stálý. Za vyšších 

teplot reaguje s halogeny, křemíkem, sírou, borem, uhlíkem i některými kovy. Chrom 

se nerozpouští v lučavce královské ani v koncentrovaných kyselinách. Odolnost této jeho 

vlastnosti je způsobena pasivací vrstvou oxidu Cr2O3 na povrchu kovu. Chrom tvoří četné 

barevné komplexní sloučeniny.  
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V přírodě se chrom vyskytuje například jako minerál chromit (FeCr2O4) a krokoit 

(PbCrO4). Dále se vyskytuje v různých minerálech obsahujících hliník, který doprovází. 

Antropogenním zdrojem chromu jsou například hutní průmysl, strojírenství, povrchová 

úpravy kovů, kožedělný průmysl, kde je součástí některých barvících lázní. Oxid chromitý 

se používá jako zelený pigment a také jako součást katalyzátorů pro řadu chemických výrob.  

Chrom vyskytující se ve vodách se může vyskytovat v následujících formách 

oxidačních stupňů: CrIII , CrV a CrVI. Chrom v oxidačním stupni III se významně sorbuje 

na hydratovaných oxidech Fe, Mn, Al aj. a to zejména v alkalickém prostředí. Na základě 

této skutečnosti je značná část chromu v přírodních vodách vázána na nerozpuštěné látky 

a sedimenty. Adsorpce CrVI je méně výrazná a přichází v úvahu až v kyselém prostředí, 

kde je chrom přítomen jako aniont. Ve vodách může probíhat významná redukce CrVI 

sloučeninami železa v oxidačním stupni II a naopak oxidace CrIII  sloučeninami manganu 

v oxidačním stupni III a IV. Redukce CrVI může probíhat i biologickou cestou. Například 

v anaerobním bioreaktoru po smíšení odpadních vod z galvanizovny, obsahujících velké 

koncentrace síranů a CrVI, s odpadními vodami z výroby škrobu, které byly zdrojem 

organického uhlíku, může dojít k redukci síranu a chromu a jeho úplnému odstranění 

z odpadní vody sražením jako CrIII . [13] 

Toxicita dvou oxidačních stavů CrIII  a CrVI je rozdílná. Trojmocný chrom patří 

mezi esenciální stopové prvky zúčastněné v metabolismu savců. Zvyšuje například 

účinnost inzulínu a pomáhá tak udržovat metabolismus glukosy, cholesterolu a tuků. 

Naopak nedostatek chromu může vyvolat únavu, stres, úbytek váhy a snížení schopnosti 

těla odstraňovat glukosu z krve. Trojmocný chrom je zdraví prospěšný jen do určitého 

množství, při vyšších dávkách je zdraví škodlivý. Inhalační expozice může mít nepříznivé 

účinky na respirační systém a může působit také na imunitní systém. U citlivých jedinců 

může inhalace vysokých dávek dokonce vyvolat až astmatický záchvat. Při orální expozici 

mohou hodně vysoké dávky vést k žaludečním potížím a vředům, křečím, k poškození 

ledvin a jater i ke smrti.  

Sloučeniny CrVI jsou výrazně toxičtější než CrIII . Krátkodobá vysoká expozice 

má nepříznivé účinky především v místě kontaktu. Může se to projevit například vředy 

na kůži (při dotyku), podrážděním nosní sliznice až perforací nosní přepážky (při inhalaci) 

a podrážděním trávicího ústrojí (po orální expozici). Nepříznivě působí také na ledviny 



Martina Popková: Využití odpadního materiálu ze zemědělství k odstranění chromu 

2010 17 

a játra. Inhalace prachu sloučenin CrVI vyvolává astmatické potíže. Dlouhodobá expozice 

šestimocným chromem se projevuje tvorbou vředů a nádorů nosní dutiny, plic a zažívacího 

traktu a leptavým účinkem na kůži a sliznice, může rovněž dojít až k perforaci nosní 

přepážky. Dojde-li ke kontaktu kapalin a pevných látek obsahující CrVI s pokožkou, může 

vést ke tvorbě kožních vředů, u alergických jedinců také k zarudnutí kůže a svědění. 

Chrom je klasifikován jako lidský karcinogen, způsobující rakovinu plic. Významným 

protijedem je kyselina askorbová (známá jako vitamín C), která CrVI redukcí převádí 

na netoxické sloučeniny CrIII . [29] 

Vzhledem ke škodlivosti chromu jsou zavedeny v České republice limity. Přípustné 

hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských 

odvětví jsou uvedeny v nařízení vlády č. 229/2007 Sb. V textilním průmyslu při výrobě textilii 

je přípustná hodnota šestimocného chromu 0,3 mg/l, chromu 0,5 mg/l. V kožedělném 

průmyslu při činění a úpravě usní je povolen imisní limit chromu 1 mg/l, v hutním průmyslu 

je povolen maximální imisní limit chromu 0,5 mg/l a při povrchové úpravě kovu je stanoven 

imisní limit pro chrom 0,5 mg/l. [30] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části jsem se zabývala úpravou vzorku biosorbentu a studiem 

podmínek pro biosorpci šestimocného chromu lusky z fazole zahradní. 

5.1 Metodika přípravy a úpravy vzorků biosorbentu  

Biosorbent byl před vlastní aplikací nejprve mechanicky, tepelně a následně 

chemicky upraven. Experimentální část své práce jsem celou prováděla samostatně 

v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství. 

5.1.1 Tepelná a zrnitostní úprava  

Slupky fazole zahradní (Phaseolus vulgaris) jsem nejdříve nechala předsušit volně 

umístěné na tácku, abych zabránila případnému plesnivění. Takto předsušené lusky 

jsem nejprve ručně nalámala na menší kousky a pak pomlela na laboratorním mlýnku typu 

IKA A 11 basic (IKA - Werke, Germany), viz Obrázek 3. 

 
Obrázek 3: Laboratorní mlýn typu IKA A 11 basic (foto Popková, 2010) 
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Takto upravený rostlinný materiál jsem sušila při teplotě 105 °C do konstantní 

hmotnosti v sušárně typu ECOCELL standard, (fa Brněnská medicínská, a.s. - MMM Group, 

Česká republika). Namleté a vysušené vzorky jsem pak sítovala přes nerezová laboratorní 

síta (fa Retsch, Germany) na zrnitostní třídu 1-2 mm (Obrázek 4). Vzhledem k tomu, že jsem 

jednak měla nasbíráno málo sorbentu a při vlastní úpravě vzorků mletím vznikala dále 

nepoužitelná vlákna, musela jsem zúžit experimentální část pouze na zrnitost 1-2 mm. 

 
Obrázek 4: Vzorky lusku fazole zahradní o zrnitostní třídě 1-2 mm (foto Popková, 2010) 

5.1.2 Chemická úprava 

Chemická úprava vzorků použitého biosorbentu pomocí aktivačních činidel by měla 

zpřístupnit funkční skupiny pro vazbu s kovem v procesu biosorpce. Chemická aktivace 

biosorbentu byla prováděna kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l, 1 mol/l 

a 2 mol/l a také hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l. K zjištění 

nejvhodnějšího způsobu aktivace pro studovaný biosorbent, jsem vzorky s ohledem na jeho 

nedostatečné množství, aktivovala pouze po dobu 15 min. a 40 min. Potřebovala jsem zjistit 

čas, kdy je sorpce významná a kdy již neprobíhá. 

Vstupní koncentrace aktivačního roztoku byla deset gramů biosorbentu na jeden litr 

roztoku příslušného aktivačního činidla o dané koncentraci. Množství biosorbentu jsem 

zvolila na základě mnoha zkušeností autorů (např. Schiewer and Patil, Wolfová). 

Biosorbent jsem aktivovala za stálého třepání na třepačce typu GFL 3015 (fa GFL, 
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Německo) při sto osmdesáti otáčkách za minutu. Takto aktivovaný sorbent jsem pak 

propláchla redestilovanou vodou a nechala přes noc stát v redestilované vodě, aby došlo 

k odstranění případného zbytku aktivačního činidla. Druhý den jsem redestilovanou vodu 

slila přes sítko z umělé hmoty a aktivované vzorky jsem pak vysušila při teplotě 105 °C do 

konstantní hmotnosti, aby byla zaručena přesnost navážky. 

V následujících tabulkách 4 a 5 jsou pro větší přehlednost shrnuty jednotlivé 

podmínky použitých aktivací. 

Tabulka 4: Aktivační podmínky během aktivace kyselinou chlorovodíkovou 

Koncentrace 
mol/l  

Zrnitost 
mm 

Navážka sorbentu 
g 

Doba chemické aktivace 
min. 

Objem aktivačního činidla 
ml 

0,1  1-2 10 
15 
40 

1 000  

1  1-2 10 
15 
40 

1 000  

2  1-2 10 
15 
40 

1 000  

Tabulka 5: Aktivační podmínky během aktivace hydroxidem sodným 

Koncentrace 
mol/l 

Zrnitost 
mm 

Navážka sorbentu 
g 

Doba chemické aktivace 
min, 

Objem aktivačního činidla 
ml 

0,1 1-2  10  
15  
40  

1 000  

1  1-2  10 
15  
40  

1 000  

2  1-2  10 
15  
40  

1 000  

Na následujícím Obrázku 5 uvádím schéma celkové přípravy a úpravy vzorků před 

vlastním studiem sorpčního procesu použitého biosorbentu, tedy lusku fazole zahradní. 
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Obrázek 5: Schéma celkové přípravy použitého biosorbentu 

Sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti  

Zrnitostní úprava vzork ů 

Zrnitostní frakce 1-2 mm 

Sušení při 105 ˚C do konstantní hmotnosti  

CHEMICKÁ AKTIVACE BIOSORBENTU 

0,1 mol/l HCl    

5, 40 min. 

1 mol/l HCl        

5, 40 min. 

2 mol/l HCl        

5, 40 min. 

0,1 mol/l NaOH 

5, 40 min. 

1 mol/l NaOH       

5, 40 min. 

2 mol/l NaOH 

5, 40 min. 

Oddělení sorbentu sítkem + proplach redestilovanou vodou 

Odstátí v redestilované vodě přes noc 

Oddělení sorbetu sítkem 

Sušení při 105 ˚C do konstantní hmotnosti  

Úprava vzorků lámáním a mletím 



Martina Popková: Využití odpadního materiálu ze zemědělství k odstranění chromu 

2010 22 

5.2 Metodika analýzy vzorků studovaného biosorbentu 

Obsah chromu ve vzorcích po procesu biosorpce byly analyzovány metodou 

ultrafialové a viditelné spektrometrie. Analýza vzorků byla provedena na spektrofotometru 

Helios AquaMate (Germany), v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství, Vysoké 

školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Pro modelování kinetiky adsorpce studovaného 

kovu byl připraven roztok kovu Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. Tento roztok byl připravený 

z dichromanu didraselného (K2Cr2O7) firmy Penta. Vypočítané množství sloučeniny K2Cr2O7 

jsem vážila na analytických váhách Denver typu TB-215D (fa Denver Instrument, 

Německo). 

5.2.1 Metodika modelováni kinetiky adsorpce 

Pro studium kinetiky adsorpce jsem si nejdříve odvážila 1 g vzorku mechanicky, 

chemicky a tepelně upraveného připraveného sorbetu s navážkou a k němu jsem následně 

přidala 50 ml modelového roztoku kovu o koncentraci 100 mg/l. Připravené vzorky 

modelových roztoků jsem pak pro zachování konstantních podmínek sorpce třepala na 

třepačce typu GFL 3015, (fa GFL, Německo) při 180 ot./min. Teplota během procesu 

biosorpce pohybovala kolem laboratorní teploty, a sice 24 °C ±0,2 °C. Doba sorpčního 

procesu byla 0; 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 11 a 24 hod. V tomto čase byly vzorky odebrány 

z třepačky a přes umělohmotné síto jsem oddělila roztok šestimocného chromu a sorbent. 

Výstupní koncentrace modelového roztoku Cr(VI) a množství adsorbovaného 

šestimocného chromu bylo stanoveno spektrofotometrickou metodou na přístroji Helios 

AquaMate (Germany) s 1,5-difenylkarbazidem při vlnové délce 545 nm. Každý vzorek 

jsem měřila třikrát a k vyhodnocení kinetiky sorpčního procesu jsem používala aritmetický 

průměr.  

5.2.2 Metodika modelování adsorpčních izoterem  

Pro studii modelování adsorpčních izoterem jsem používala modelový roztok 

šestimocného chromu o koncentraci 100 mg/l. Navážku biosorbentu jsem si musela, 

vzhledem k běžně uváděným hmotnostem v literatuře, upravit vzhledem k nedostatečnému 

množství studovaného biosorbentu na polovinu. Úměrně k tomu byl snížen také objem 

modelového roztoku kovu. Do vzorkovnic jsem si tedy navážila 0,5 g vzorku studovaného 
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biosorbentu a přidala k němu 25 ml modelového roztoku šestimocného chromu o příslušné 

koncentraci (0 mg/l, 20 mg/l, 40 mg/l, 60 mg/l, 80 mg/l a 100 mg/l). Takto připravené 

vzorky jsem nechala třepat na třepačce při sto osmdesáti otáčkách za minutu. V čase 

dosažení adsorpční rovnováhy, který jsem zjistila na základě studia kinetiky, tj. 11 hod, 

jsem sorpci ukončila a vzorky se sorbentem zfiltrovala.  

Vstupní koncentrace (ci) jsem určila analýzou vlastních modelových roztoků. 

Vstupní i rovnovážné (zbytkové, finální) koncentrace chromu (cf) byly analyzovány metodou 

ultrafialové a viditelné spektrometrie. 

Z naměřených hodnot jsem vypočítala adsorpci kovů podle následující rovnice: 

( )
S

ccV
q fi −⋅

=  

kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g); 

V objem roztoku nosného kovu se sorbetem (l); 

ic a fc  počáteční a rovnovážné koncentrace kovu v roztoku (mg/l); 

V( ic ) všechny kovy v systému (mg/l); 

V( fc ) kovy, které byly odstraněny z roztoku (mg/l); 

S množství suchého sorbentu přidaného do roztoku (g). 

Všechna měření byla opět změřena třikrát z důvodu zachování reprodukovatelnosti 

výsledku. Uváděné hodnoty modelování adsorpčních izoterem jsou tedy střední hodnotou 

průměru. 

Pro vyhodnocení adsorpce kovů z modelových roztoků jsem použila Langmuirovy 

izotermy (viz Tabulka 6). Adsorpční izotermy šestimocného chromu jsou graficky 

znázorněny pomocí programu ,,OriginLab“. 
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Tabulka 6: Lineární formy Langmuirovy rovnice 

Langmuir ův model Lineární rovnice Grafická závislost 

Langmuir ův model 1 
bqq

c

q

c ff

maxmax

1==  
q

c f
 vs fc  

Langmuir ův model 2 
maxmax

111

qbcqq f

+=  
q

1
 vs 

fc

1
 

Vysvětlivky : q - adsorpce kovu (mg/g); qmax - maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg/g);  
b - Langmuirova konstanta; cf - rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg/l). 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole jsou vyhodnoceny výsledky biosorpce šestimocného chromu 

fazolovým luskem. Pro větší přehlednost jsem kapitolu rozdělila na podkapitoly, 

kde diskutuji jednotlivé výsledky dle studované problematiky (kinetika, adsorpční 

izotermy). 

6.1 Vyhodnocení kinetiky adsorpce šestimocného chromu 

Pro jednotlivé vzorky použitého biosorbentu (lusky fazole zahradní) byla studována 

kinetika adsorpce kovu chromu. V rámci tohoto studia jsem zjistila, že biosorbent aktivovaný 

kyselinou chlorovodíkovou sorbuje šestimocný chrom mnohem lépe, než vzorky aktivované 

hydroxidem sodným.  

Použití hydroxidu sodného o koncentraci 0,1 mol/l, 1 mol/l a také 2mol/l 

(pro dobu aktivace 15 a 40 min.) není použitelný pro aktivaci studovaného biosorbentu. 

Adsorpce šestimocného chromu pomocí studovaného biosorbentu aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l, 1 mol/l a také 2mol/l po dobu 15 a 40 min. 

v závislosti na čase je znázorněna na následujícím Obrázku 6. 
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Obrázek 6: Adsorpce šestimocného chromu v závislosti na čase pro studovaný biosorbent aktivovaný 

hydroxidem sodným dané koncentrace po dobu 15 a 40 min. 

Vysvětlivky: 0,1/NaOH/15 - aktivace NaOH o koncentraci 0,1 mol/l po dobu pří 15 min.; 1/ NaOH/15 - aktivace NaOH 
o koncentraci 1 mol/l po dobu pří 15 min.; 2/NaOH/15 - aktivace NaOH o koncentraci 2 mol/l po dobu pří 15 min.; 
0,1/NaOH/40 - aktivace NaOH o koncentraci 0,1 mol/l po dobu pří 40 min.; 1/NaOH/40 - aktivace NaOH o koncentraci 
1 mol/l po dobu pří 40 min.; aktivace NaOH o koncentraci 2 mol/l po dobu pří 40 min.; T - doba aktivace, q - adsorpce kovu. 

 

Z grafů na Obrázku 6 je patrné, že u všech křivek došlo k ustavení rovnováhy 

po jedenácti hodinách. Maximální adsorpce (2,270 mg/g), která byla prokázána 

až po sedmi hodinách (viz 2/NaOH/40), neměla však v porovnání s průběhem adsorpce, 

kdy byla jako aktivační činidlo použita kyseliny chlorovodíková o stejné koncentraci, příliš 

významná. Adsorpce šestimocného chromu pomocí studovaného biosorbentu aktivovaného 

kyselinou chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l, 1 mol/l a také 2mol/l po dobu 15 a 40 min. 

v závislosti na čase je znázorněna na následujícím Obrázku 7.  
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Obrázek 7: Adsorpce šestimocného chromu v závislosti na čase pro studovaný biosorbent aktivovaný 
kyselinou chlorovodíkovou dané koncentrace po dobu 15 a 40 min. 

Vysvětlivky: 0,1/HCl/15 - aktivace HCl o koncentraci 0,1 mol/l po dobu pří 15 min.; 1/HCl/15 - aktivace HCl 
o koncentraci 1 mol/l po dobu pří 15 min.; 2/HCl/15 - aktivace HCl o koncentraci 2 mol/l po dobu pří 15 min.; 
0,1/HCl/40 - aktivace HCl o koncentraci 0,1 mol/l po dobu pří 40 min.; 1/HCl/40 - aktivace HCl o koncentraci 1 mol/l po 
dobu pří 40 min.; aktivace HCl o koncentraci 2 mol/l po dobu pří 40 min.; T - doba aktivace, q - adsorpce kovu. 

Z grafů na obrázku 7 je patrné, že k ustavení rovnováhy došlo u všech vzorků 

po jedenácti hodinách. Maximální sorpce (4,587 mg/g) nastává však již po třech hodinách 

(viz 2/HCl/40), a sice u biosorbentu, který byl aktivován po dobu 40 min. kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l a přetrvává, až do páté hodiny. Pak sorpce klesá na 

hodnotu 3,566 mg/g a rovnováha se ustavuje po 11 hod. jako v případě ostatních vzorků. 

Nejhorší sorpční schopnost byla prokázána v případě sorbentu (0,1/HCl/15), který 

byl aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 15 min. 

Maximální sorpční schopnost (1,915 mg/g) šestimocného chromu byla u takto upraveného 

biosorbentu prokázána po pěti hodinách.  

Závěrem lze tedy konstatovat, že aktivace studovaného biosorbentu kyselinou 

chlorovodíkovou je účinná a nejvhodnější je použít pro aktivaci tuto kyselinu o koncentraci 

2 mol/l po dobu 40 min. Otázkou však zůstává, jaký průběh by měla adsorpce, pokud 

by byla použita delší doba aktivace a to nejen v případě HCl o koncentraci 2 mol/l. 

Vzhledem k již uvedenému důvodu (nedostatek biosorbentu a vzhledem k jeho struktuře 

také špatné upravitelnosti), jsem nemohla experimentálně prokázat. 
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6.2 Vyhodnocení adsorpčních izoterem šestimocného chrom 

Pro vyhodnocení adsorpce šestimocného chromu pomocí studovaného biosorbentu 

aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l jsem 

použila Langmuirův model I. Pro studii modelování adsorpčních izoterem jsem používala 

modelový roztok šestimocného chromu o koncentraci 100 mg/l. Na základě studia 

kinetiky, kdy jsem zjistila, že se ustavuje adsorpční rovnováha po 11 hod. Vyhodnocení 

adsorpce pomocí izoterem pro biosorbent aktivovaný hydroxidem sodným jsem 

neprováděla, neboť jsem při studiu kinetiky prokázala, že hydroxid sodný není pro sorpci 

šestimocného chromu použitelný. Taktéž jsem neprováděla vyhodnocení izoterem 

pro případ aktivace studovaného biosorbentu kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

0,1 mol/l aktivovanou po dobu 15 min., neboť toto aktivační činidlo rovněž není vhodné 

k aktivaci tohoto biosorbentu. Na Obrázku 8 jsou znázorněny jednotlivé adsorpční 

izotermy vzorků biosorbentu použité zrnitosti tj. 1-2 mm chemicky upravený kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l, 1mol/l a 2 mol/l po dobu 15 a 40 min.  

Na základě vyhodnocení těchto adsorpčních izoterem lze konstatovat, že nejvyšší 

sorpční kapacita šestimocného chromu byla prokázána pro studovaný biosorbent, který byl 

aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 15 min. (1/HCl/15). 

Vhodná však byla také aktivace kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l 

po dobu 15 min. (0,1/HCl/15). Hodnoty adsorpční kapacity šestimocného chromu 

sorbentem aktivovaným HCl se pohybovaly v rozmezí hodnot 2,009-4,537 mg/g. 
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Obrázek 8: Adsorpční izotermy pro vzorky aktivované kyselinou chlorovodíkovou dané koncentrace 

V Tabulkách 7 a 8 jsou uvedeny maximální adsorpční kapacity šestimocného 

chromu, Langmuirovy konstanty, hodnoty lineárního koeficientu korelace (r). Statisticky 

významnou hodnotou koeficientu korelace (r=√R2) je považována hodnota 0,999. Pomoci 

Langmuirova modelu I (viz Tabulka 7) byly vypočteny parametry izoterem pro všechny 

koncentrace vhodného aktivačního činidla, tedy kyseliny chlorovodíkové, s výjimkou 

kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 2 mol/l a použité k aktivaci po dobu 15 min., která 

byla vypočtena pomocí Langmuirova modelu II, neboť vyšla použitím tohoto modelu 

nejlépe (viz Tabulka č. 8).  

V následující Tabulce 7 jsou uvedeny jednotlivé parametry izotermy biosorpce 

šestimocného chromu odpadním luskem fazole zahradní. Z  uvedených hodnot vyplývá, 

že statisticky významná je adsorpce šestimocného chromu studovaným biosorbentem 

aktivovaným kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 15 min. (1/HCl/15). 



Martina Popková: Využití odpadního materiálu ze zemědělství k odstranění chromu 

2010 30 

Tabulka 7: Parametry izotermy biosorpce šestimocného chromu fazolovým luskem Langmuirův model I 

Popis vzorku qmax 
mg/g 

b 
l/mg 

r 

0,1/HCl/40 2,009 0,145 0,9611 

1/HCl/15 3,968 0,404 0,9979 

1/HCl/40 2,802 0,112 0,9101 

2/HCl/40 4,306 0,778 0,9050 

Pozn.: HCl – aktivační činidlo; qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g; b - Langmuirova 
konstanta; r – lineární koeficient kolerace, tučně je označena statisticky významná hodnota lineárního koeficientu 
korelace 

V následující Tabulce 8 jsou uvedeny jednotlivé parametry izotermy biosorpce 

šestimocného chromu odpadním luskem fazole zahradní pro biosorbent chemicky upravený 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l po dobu 15 min.  

Tabulka 8: Parametry izotermy biosorpce šestimocného chromu fazolovým luskem Langmuirův model II 

Popis vzorku qmax 
mg/g 

b 
l/mg r 

2/HCl/15 4,537 1,363 0,9217 

Pozn.: HCl – aktivační činidlo; qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g; b - Langmuirova 
konstanta; r – lineární koeficient kolerace 

Na základě zjištěných výsledků mohu tedy konstatovat, že použitím studovaného 

biosorbentu, který byl chemicky upraven kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l 

po dobu 15 min. byl z vodného roztoku odstraněn téměř veškerý obsah šestimocného 

chromu.  
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7 ZÁVĚR 

V dnešní době je nalezena spousta biosorbentů vhodných k odstraňování těžkých 

kovů z vodných roztoků, které jsou ekonomicky dostupné a velmi účinné. Biosorbenty 

mohou být připravovány z materiálů, jež se v přírodě vyskytují ve velkém množství, nebo 

vznikají jako odpadní produkt například v zemědělství. 

Tématem mé diplomové práce bylo studovat sorpční vlastnosti lusku fazole 

zahradní (Phaseolus vulgaris) a posoudit vhodnost jeho využití při odstraňování těžkých 

kovů z vodných roztoků. Hlavním cílem bylo: 

Seznámit se s procesem biosorpce 

Dospěla jsem k závěru, že v dnešní době se tato metoda na odstranění těžkých kovů 

z vodných roztoku hodně využívá a má i dobré výsledky. Záleží ale na tom, jaký se zvolí 

sorbent. V dnešní době je už odzkoušeno mnoho biosorbentů, které se dají použít při této 

technologii. 

Studovat a prověřit účinnost tohoto procesu u šestimocného chromu 

Nejlépe byl šestimocný chrom sorbován pomocí studovaného biosorbentu 

aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou na rozdíl od druhého aktivačního činidla 

(hydroxidu sodného). 

Najít optimální podmínky pro aktivaci použitého sorbentu - odpadní fazolový lusk 

(Phaseolus vulgaris L.) 

Zrnitost jsem v předložené práci ověřovala jen jednu, a to 1-2 mm, neboť pro více 

zrnitostí jsem neměla sorbent. Optimální navážka vzorku biosorbentu pro aktivaci byla 

předem zvolena, tedy 10 g. Jako aktivační činidla jsem ověřovala kyselinu 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l a hydroxid sodný o koncentraci 

0,1 mol/l, 1 mol/l, a 2 mol/l. 

Vhodnost zvoleného biosorbentu bude určena stanovením jeho sorpční kapacity 

a kinetiky zachycování studovaného kovu. 

Sorpční kapacita zvoleného biosorbentu byla dobrá po jeho aktivaci kyselinou 

chlorovodíkovou. Ze studia kinetiky adsorpce kovu v závislosti na způsobu chemické 
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úpravy sorbentu vyplývá, že při adsorpci šestimocného chromu vykazoval nejlepší 

výsledek vzorek fazolového lusku dané zrnitosti 1-2 mm (1/HCl/15), aktivovaný kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 15 min. Nejhůře vyšel vzorek (0,1/HCl/15) 

aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 15 min. K ustáleni 

adsorpční rovnováhy došlo již při jedenácti hodinách. 
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