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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá posouzením vhodnosti použití odpadní biomasy ze 

zemědělství pro odstranění těžkých kovů z odpadních vod procesem biosorpce. 

Podmínky biosorpce šestimocného chromu byly zkoumány na vodném modelovém 

roztoku a jako biosorbent byly použity pecky švestky domácí (Plumus domestica). 

Vhodnost použitého biosorbentu byla ověřována stanovením jeho sorpční kapacity a rovněž 

rychlosti (kinetiky) zachycování šestimocného chromu metodou spektrofotometrického 

stanovení. Pro aktivaci vazebných míst buněčné stěny biosorbentu byla použita kyselina 

chlorovodíková o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l. Následně byly zkoumány vlivy 

různé hodnoty pH, teploty prostředí a také změna vstupní koncentrace modelového roztoku 

chromu. 

Klíčová slova: 

Biosorpce, biosorbent, chrom (VI), pecky švestky domácí, adsorpční kapacita, kinetika 

biosorpce, izotermy. 

Annotation 

The submitted bachelor thesis deals with an analysis of the waste agricultural biomass 

applicability in the process of biosorption to dispose of residual heavy toxic metals 

contained in effluent water. Model water solution was used to explore the conditions for 

chromium(VI) biosorption with the use of plum stones (subgenus Plumus domestica) as 

biosorbent. A spectrophotometric method was chosen to determine the usableness of the 

selected biosorbent by way of measuring the sorption capacity and kinetics of 

chromium(VI). Hydrochloric acid concentrations of 0,1 mol/l, 1 mol/l and 2 mol/l were 

applied to activate the binding sites of the biosorbent cell wall. Subsequently, different 

combinations of the process parameters (pH, ambient temperature, variations of input 

concentration of the model chromium(VI) solution) were investigated. 

Key words: 

Biosorption, biosorbent, chromium (VI), domestic plums stones, adsorption capacity, 

biosorption kinetics, isotherms.  
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

b Langmuirova konstanta 

cf rovnovážná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu 

ci vstupní koncentrace kovu  

HCl kyselina chlorovodíková  

NaOH hydroxid sodný  

NV nařízení vlády  

ot./ min počet otáček za minutu 

pH koncentrace vodíkových iontů 

pKa disociační konstanta kyselin  

q adsorpční kapacita 

qmax maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek 

S množství biomasy  

t čas (h)  

V objem modelového roztoku  

  



DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ  

Adsorbent pevná látka, která je schopna vázat různou silou látky z roztoku. 

Adsorpce poutání určitých složek z roztoku na povrch koloidní fáze. 

Adsorpční izoterma křivka závislosti adsorbovaného množství kovu sorbentem na 

koncentraci kovu ve vodném roztoku po ustálení rovnováhy 

při konstantní teplotě.  

Adsorpční kapacita vyjadřuje množství kovu, které se adsorbuje v rovnovážném 

stavu na 1 g adsorbentu.  

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

kapalnou a pevnou fázi. 

Biosorbent adsorbent biologického původu. 

Biosorpce proces odstraňování nejrůznějších kontaminantů (kovů, 

organických molekul) při využití biologických materiálů 

jako sorbentů, přičemž se jedná o záchyt kontaminantu 

chemicko-fyzikální cestou. 

Desorpce odpoutávání adsorbovaných molekul z fázového rozhraní 

a jejich přechod do objemové fáze. 

Kinetika adsorpce rychlost adsorbování rozpuštěné látky z jejího roztoku při 

styku s adsorbentem. 

Langmuirova izoterma matematický model pro popis adsorpce z vodných roztoků. 

Modelování kinetiky adsorpce slouží obecně k určení doby 

expozice nutné pro biosorpci daného kovu do ustálení 

rovnováhy mezi oběma fázemi. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Ožehavým tématem dnešní doby je životní prostředí, jeho problematika, přírodní 

katastrofy, ale zejména antropogenní vliv, která ji ovlivňuje v nemalé míře. Asi největší 

vliv má stále rozvíjející se průmysl, který v nemalé míře používá pro svou činnost toxické 

těžké kovy, které jsou životu velice nebezpečné, dále pozemní, letecká a lodní doprava, 

havárie týkající se přepravy zboží obsahující toxické těžké kovy a nebezpečné látky, ať už 

se jedná o ropné tankery, kamionové nádrže, nebo přímo různé továrny průmyslové, 

kožedělné a další výroby která produkuje nebezpečné látky a těžké kovy do odpadních 

vod. Tyto odpadní nebezpečné látky a těžké kovy, se dostávají do podzemních vod jak už 

v důsledku zmiňovaných havárií, ale i z odpadních vod, kde kontaminují pitnou, či 

užitkovou vodu. Zasaženými se stávají i nejrůznější druhy rostlin a živočichů a v rámci 

koloběhu látek v přírodě a díky kumulaci těžkých kovů v organismech se tyto látky 

dostávají až k samotnému člověku. Díky tomu se začínají projevovat nejrůznější zdravotní 

problémy, populační nemoci až v nejhorších případech smrt nejvíce postižených jedinců. 

Mezi konvenční metody pro odstranění těžkých kovů z průmyslových odpadních vod 

patří chemické srážení, koagulace, extrakce pomocí rozpouštědla, elektrolýza, 

membránová separace, iontová výměna a adsorpce. Většina z těchto metod je však 

ekonomicky nevýhodná. Materiály jsou často neregenerovatelné a náklady jsou tak příliš 

vysoké. Na základě této skutečnosti se v současné době zavádějí nové, cenově přijatelné 

a poměrně velmi efektivní metody pro odstranění toxických látek z odpadních vod.  

Například biosorpce je efektivní, všestranná a nízkonákladová metoda, pomocí které 

lze levně odstranit těžké kovy z velkého množství průmyslových odpadních vod. Stále 

probíhající studie dokazují, že jako biosorbent lze použít velké množství rostlinného 

materiálu, jako např. kapradina, fazolové lusky, pecky švestek, meruněk, šišky borovice, 

choroše a jiné.
1
 

Ve své bakalářské práci se zabývám studiem podmínek a možností využití pecek ze 

švestky domácí (Prumus domestica) jako budoucího možného biosorbentu pro 

odstraňování šestimocného chromu z odpadních vod. Bakalářská práce je zaměřena na 

studium podmínek biosorpce šestimocného chromu na uvedený biosorbent, tedy švestku 

domácí a navazuje na práci Kovala
2
, který studoval využití odpadní biomasy peckovic 
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švestky domácí k odstranění vybraných těžkých kovů z vodného roztoku, jmenovitě olova, 

kadmia a chromu. Ve své práci se ale nezabýval podmínkami, které mohou mít vliv na 

sorpci. 

Cílem mé bakalářské práce bylo prověřit účinnost biosorpce šestimocného chromu 

peckami švestky domácí, stanovit podmínky pro její nejlepší a nejúčinnější využití jako 

biosorbentu vhodného k použití v technologiích průmyslové praxe za minimálních nákladů 

a s přispěním k opětnému využití bioodpadu, neboť se jedná o materiál s širokým spektrem 

působnosti a použitelnosti pro záchyt těžkých kovů obsažených v odpadních vodách. 

Cílem bakalářské práce je:  

o Charakterizovat zvolený biosorbent.  

o Zvolený biosorbent chemicky, tepelně a mechanicky upravit.  

o Aktivace zvoleného biosorbentu pro šestimocný chrom.  

o Studium sorpční kapacity (rovnováhy) a rychlosti (kinetiky) sorpce šestimocného 

chromu z vodného roztoku.  

o Studovat jednotlivé podmínky ovlivňující biosorpce šestimocného chromu, 

zejména vliv hodnoty pH a teploty. 

o Celkově zhodnotit biosorpční schopnost zvoleného sorbentu  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Jedna z prvních zmínek o biosorpci pochází již z roku 1935, když pánové Adams 

a Holmes, publikovali práci o odstranění vápníku a hořčíku pomocí kúry akátu, který 

použili jako biosorbentu. Následně v roce 1948 kolektiv pana Rothsteina zjistil, že uran je 

zachycován na buněčné stěně kvasinek s neznámými skupinami ve formě komplexu. 

V sedmdesátých letech minulého století přiměly, hromadící se poznatky o možnosti 

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

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

k prudkému rozvoji výzkumu, začaly se využívat nové organismy, jejich části nebo 

produkty jejich metabolismu, došlo tedy k rozšíření výzkumu, začaly se využívat 

výpočtové technologie a byly aplikovány i první matematické modely pro objasnění 

mechanizmů biosorpce.
3
 

Zatímco v minulosti se výzkum v oblasti biosorpce orientoval především na 

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

odstranění kovů z roztoků ve formě aniontů.
4
 

Termín biosorpce se obyčejně odkazuje na pasivní vázání kovových iontů nebo 

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

obvykle chápána jako aktivní, metabolické zprostředkování kovu v procesu akumulace 

vyskytující se zejména v živých organismech.
5
 

Biosorpce toxických těžkých kovů je obzvláště vhodná k čištění odpadních vod 

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

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

<0,01 až 0,1 mg/l).
6
 

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

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

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

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

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

ke snížení celkového objemu odpadů.
5,6

 



Lenka Jochymková: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr (VI) 

pomocí odpadní biomasy peckovic 

2011  4 

Výhoda biosorpce není jen v tom, že může být provozována v širokém spektru 

podmínek (hodnota pH, teplota), ale hlavně, že je i ekonomicky atraktivní vzhledem 

k dostupnosti a ekonomické nenáročnosti surovin, které lze použít jako biosorbenty. Patří 

mezi ně například odpadní produkty z jiných odvětví (např. fermentace vedlejších 

produktů) nebo obnovitelných zdrojů a přirozeně bohaté biomasy (např. šišky, choroše, 

pecky různého ovoce).
6
 

Jiné biosorbenty zase mají různé vlastnosti a chování vůči jednotlivým těžkým 

kovům. Je však velmi důležité tyto možné sorbenty studovat a nalézt nejvhodnější 

podmínky pro biosorpci.
3
 Vhodnost použití biologického materiálu k sorpci lze posoudit 

studiem jeho sorpční kapacity (rovnováhy) a rychlostí (kinetikou) zachycování iontů kovů. 

Výběr odpadního materiálu vhodného pro zkoumání schopnosti sorbovat je v mnoha 

případech intuitivní. Kromě odstraňování těžkých kovů je biosorpce zkoumána z hlediska 

odstraňování radioaktivních látek z odpadních vod, při odstraňování znečišťujících 

organických látek atd. V některých případech se než na odstranění kovu z prostředí, klade 

důraz na možnost opakovaného získání prvku.
3
 

Níže uvedená Tabulka č. 1 uvádí příklady biosorbentů a jejich schopnost sorbovat 

šestimocný chrom v závislosti na hodnotě pH modelového roztoku. 
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Tabulka č. 1: Příklady biosorbentů pro sorpci Cr
VI+ (13)

 

Biosorbent 
qmax 

(mg/g) 
pH Literatura 

Aeromonas caviae 124,46 2,5 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Halimeda opuntia 40 4,1 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Chlorella vulgaris 24 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Mucor hiemalis 53,5 2,0 Tewari et al., 2005 in Březinová 2010 

Pinus sylvestris 201,81 1,0 Ucun et al., 2002 in Březinová 2010 

Rhizopus arrhizus 62 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Rhizopus nigricans 123,45 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Tamarindus indica semena 98,04 4,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Zooglera ramigera 3 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Banánová slupka 249,6 1,5 Per ket al., 2008 in Březinová 2010 

Cukrovarské řízky 17,2 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Dřevěné piliny 39,7 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Kaktus 7,08 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Kokosová vlákna 6,3 2,0 Gonzales et al., 2008 in Březinová 2010 

Kukuřičný klas 13,8 1,5 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Palmová vlákna 14,0 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Rýţové lusky 45,6 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Skořápky z mandlí 22,4 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Skořápky z mandlí 3,4 3,0 Pehlivan, Altun, 2008 in Březinová 2010 

Skořápky z ořešáku 98,13 1,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Skořápky z ořešáku 8,01 3,5 Pehlivan, Altun, 2008 in Březinová 2010 

Skořápky podzemnice olejné 5,88 4,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Skořápky z lískových ořechů 17,7 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Skořápky z lískových ořechů 8,28 3,5 Pehlivan, Altun, 2008 in Březinová 2010 

Uhlí 6,78 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Vlna 41,2 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 

Vylisovaná cukrová třtina 13,4 2,0 Wang et al., 2009 in Březinová 2010 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V rámci teoretické literární rešerše jsem se zabývala studiem problematiky biosorpce, 

samotným biosorbentem, což v mém případě byly pecky švestky domácí (Plumus domestica), 

dále aktivací sorpčních míst buněčné stěny biosorbentu, schopností, rychlostí a účinností sorpce 

modelových roztoků šestimocného chromu o různých koncentracích v ideálních modelových 

podmínkách (hodnota pH, teplota) za jednotné navážky. Snahou je získat a využít odpadní 

biomasu jako druhotnou surovinu pro zlepšení kvality odpadních vod a zbavení její toxicity. 

3.1 Biosorpce 

Biosorpce je od roku 1986 považována za moderní technologii pro zbavování 

těžkých kovů z kontaminovaného prostředí. Biosorpční metody jsou nejčastěji využívány 

k čištění kontaminovaných odpadních vod s nízkou koncentrací těžkého kovu, kdy je 

ekonomicky nevýhodné využívat selektivní sorbenty pro izolaci určitého kovu ze směsi 

kovů.
14

 

Biosorpce je schopnost některých druhů neaktivní, mrtvé, mikrobiální nebo 

rostlinné biomasy na sebe vázat a koncentrovat těžké kovy nebo jiné druhy molekul 

nebo iontů z vodného prostředí. Biomasa s těmito vlastnostmi vlastně působí jako 

iontoměnič, ale biologického původu. Rozpustné a uvolněné kovy v prostředí, 

představují vážné environmentální a zdravotní rizika. Biosorpce se zabývá neživou 

biomasou, kde zachycení kovů probíhá v buněčné stěně, naproti tomu, živou biomasu 

zkoumá proces bioakumulace a záchyt kovů je vnitrobuněčný. Proces biosorpce se 

vyznačuje několika různými mechanismy, kterými je schopna vázat kovy je to 

například iontová výměna, fyzikální adsorpce, tvorba komplexů, chelatace, 

mikroprecipitace, nebo zachycení v kapilárách buněčné stěny. Jednotlivé mechanismy 

fungují nezávisle na sobě, ale současně při celkové sorpci dochází k jejich kombinaci. 

Jednotlivé mechanismy jsou zastoupeny v závislosti na použitém biosorbentu 

a zvoleném postupu práce.
4
 

Chemisorpce je způsob zachycení látky na povrchu pevné látky (sorbentu), při 

kterém se mezi zachycovanou látkou a povrchem vytváří chemická vazba, na rozdíl od 
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fyzikální adsorpce, při níž jsou vázány molekuly plynu nebo kapaliny k povrchu pevné 

látky fyzikálními (van der Walsovými) silami, které působí mezi všemi druhy částic.  

Fyzikální adsorpce není proto specifická a probíhá na celém povrchu pevné látky. Na 

první naadsorbované vrstvě molekul může vznikat další vrstva, probíhá tedy vícevrstvá 

adsorpce, je-li adsorbent porézní, může adsorbát pod svou kritickou teplotou úplně zaplnit 

póry adsorbentu. Vlastní fyzikální adsorpce je velice rychlá, prakticky okamžitá.
15

 

Pod pojmem pasivní biosorpce kovu je chápán příjem a izolace kovu na základě 

chemické a funkční stránky biosorbentu, i když se jedná o neživou biomasu. Výhodou 

biosorpce je využití biomasy surovin, které jsou buď nepotřebné jako např. mořské řasy, 

nebo jsou to odpady z různých průmyslových zpracování např. odpady z kvašení.
16

 

Ve srovnání s konvenčními metodami pro odstranění těžkých kovů z průmyslových 

odpadních vod, biosorpce především nabízí výhodu nízkých nákladů, přičemž účinnost 

odstraňování kovů je srovnatelná s komerčními iontoměniči. Jednou z dalších výhod tohoto 

procesu je vysoká selektivita, které je možné dosáhnout aplikací konkrétních druhů biomasy. 

Z toho vyplývá, že z roztoku, ve kterém je rozpuštěno mnoho kovů, lze selektivně vyloučit 

pouze jeden určitý kov. Selektivita procesu biosorpce principiálně závisí na typu biomasy, 

složení roztoku, způsobu úpravy biomasy a fyzikálně-chemických vlastností roztoku.
17

 

Vzhledem k tomu, že se zabývám a pracuji s neživou biomasou, není mechanismus 

sorpce závislý na buněčném metabolismu, ale je založen na fyzikálně-chemických 

interakcích mezi kovem a funkčními skupinami buněčné stěny, kterými jsou u vyšších 

rostlin lipidy, proteiny a celulosa, nabízející kovům mnoho vazebných variant.
18

 

3.1.1 Rovnováha biosorpčního procesu 

Biosorpce probíhá na rozhraní dvou fází a to fáze pevné, kterou představuje 

zvolený biologický materiál,(biosorbent), a fáze kapalné, tedy odpadní voda nebo roztok, 

který má být následně sorbován (zbaven kovů). Sorbát je díky své afinitě přitahován 

mechanismy uvedenými v předchozí kapitole. Proces biosorpce probíhá až do ustálení 

rovnováhy mezi sorbentem a sorbátem. Míra afinity vzhledem k sorbátu určuje jeho 

distribuci v pevné a kapalné fázi.
5 

Na základě množství sorbátu, které je sorbentem 

zachyceno, a které v něm zůstane navázáno je posuzována kvalita sorbentu. Množství 
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sorbátu vázáného jednotkou pevné fáze lze vyjádřit jako sorpční kapacita biosorbentu  

(q), což lze vyjádřit následující rovnicí: 

 
S

ccV
q

fi 
  

kde je: 

q  kapacita biosorbentu, 

V objem roztoku obsahující kov 

ci výchozí koncentrace kovu v roztoku, 

cf vstupní koncentrace kovu v roztoku 

S  hmotnost biosorbentu v reakci.
6
 

K matematickému popisu rovnováhy jsou nejčastěji využívány matematické modely 

adsorpčních izoterem a to Langmuirův I. a II. druhu a Freundlichův. Oba modely však platí 

pouze pro jednoduchý systém s použitím jednoho typu sorbentu při biosorpci pouze 

v jediné vrstvě.
6 

Langmuirův model předpokládá, že vazebná místa mají stejnou afinitu vůči iontům 

a zároveň stechiometrický poměr těchto vazebných míst a vázaných částic je 1:1. Tento 

model je založen na předpokladu, že při nasycení povrchu adsorbentu nedochází k žádné 

migraci adsorbovaných molekul a energie adsorpce je konstantní.
3
 

Dalším zkoumaným modelem je Freundlichův model, který vychází z předpokladu, 

že nejdříve jsou obsazována místa s vyšší afinitou a je vyjádřen vztahem: 

nkCq /1  

kde je: 

q adsorpce kovů (mg/g), 

k empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě, 

n empiricky stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby (Freundlichova konstanta), 

c koncentrace kovu v roztoku (mol/l). 

Vyšší hodnoty k a n a nižší hodnoty b ukazují, že biomasa vykazuje vůči kovům vyšší 

afinitu.3 
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3.2 Faktory ovlivňující biosorpci 

Biosorpce je kromě typu biomasy ovlivňována také mnoha vnějšími faktory, zejména 

pak hodnotou pH, koncentrací působícího sorbátu, druhem biomasy, přítomností dalších 

kovů, teplotou a počáteční koncentrací kovu, který je sorbován. 

Existuje velké množství typů biomasy, kterou lze použít pro účely sorpce jako 

například biomasa hub, bakterií, řas, rašeliny a další. Tyto zmíněné biomasy byly 

studovány a byla u nich prokázána poměrně dobrá biosorpce kovů. Mnoha studiemi bylo 

také zjištěno, že sorpční schopnost biosorbentu ovlivňuje nejen samotný druh (jsou 

biosorbenty výkonnější i méně výkonné), ale také podmínky ve kterých vyrůstal, 

kultivační medium, fyziologický stav nebo i věk sorpčního organismu, což je ale 

problematika živé biomasy, což ale není předmětem mé bakalářské práce. V několika 

případech se ukázala sorpce mrtvých materiálů být mnohem účinnější než živých. 

Hodnota pH roztoku má významný vliv na činnost kovů v roztoku, na rozpouštění 

a aktivitu funkčních skupin biomasy. Základní složky buněčné stěny, jsou protonovány 

nebo v opačném případě deprotonovány v závislosti na prostředí a jeho hodnotě pH.
19

 

Pro každou látku (kov) existuje charakteristická kritická hodnota pH. V mnoha 

případech dochází k výrazné akumulaci kovu a to až po hodnotu pH, při kterém z daného 

kovu vzniká sraženina. Zvyšováním hodnoty pH se zvyšuje i negativní náboj buněčné 

stěny a to do okamžiku, než jsou všechna sorpční místa deprotonizována, tedy připravena 

k adsorpci kationtů obsažených ve vodném roztoku. Následné další zvyšování hodnoty pH 

může být výsledkem mnohem účinnější konkurence mezi protony a anionty o vazebná 

místa v buněčné stěně.
20

 

V závislosti na hodnotě pH se mění také dostupnost vazebných míst. Při nižších 

hodnotách pH (obecně je to u aniontu hodnota pH v rozmezí 1,5-4,0) nemají kladně nabité 

kovové ionty přístup k vazebným místům, neboť tato místa jsou již částečně protonována. 

Pokud je ale hodnota pH dostatečně nízká, dochází pak k desorpci navázaných iontů kovu, 

neboť již všechna vazebná místa jsou zcela protonována. Tento děj je využíván především 

při regeneraci biosorbentu. Naopak vyšší hodnoty pH (obecně je to u kationtu pH˃4,5) 

snižují rozpustnost kovů a vznikají tak hydroxidy těchto kovů, které se srážejí a zabraňují 

tak biosorpci. Naopak velmi vysoké hodnoty pH poškozují strukturu biosorbentu, což je 
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pak důsledkem deformace, zploštění a snížení sorpční kapacity.
3
 Pro svou práci jsem tedy 

zvolila hodnoty pH 1,1-4,0. 

Z fyzikálně-chemického hlediska by teplota měla ovlivňovat sorpci v závislosti na 

právě probíhajících podmínkách. Například pokud se jedná o fyzikální adsorpci, účinnost 

procesu roste úměrně s klesající teplotou, neboť se jedná o děj exotermický. Naopak pokud 

převládajícím dějem je chemisorpce, účinnost by pak rostla úměrně s teplotou. Ve 

skutečnosti však teplota průběh biosorpce nemusí ovlivňovat z žádného hlediska. 

V některých studiích bylo totiž prokázáno, že teplota v rozsahu 20-35 °C nemá téměř 

žádný vliv na průběh sorpce.
19

 

Vliv teploty na biosorpci závisí také na adsorpčním teplu. Pro fyzikální adsorpci je 

adsorpční teplo <0 a reakce je tedy exotermická a probíhá při nižších teplotách. Pro 

chemisorpce je adsorpční teplo >0 a reakce je proto endotermická a lze se přiklonit 

k vyšším teplotám.
15

 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím biosorpce je koncentrace biomasy. Podle 

některých výzkumů, při nižších koncentracích biomasy specifická adsorpce významně 

vzrůstá. Ale předmětem sporu zůstává, zda vzrůst koncentrace biomasy vede k interferenci 

mezi vazebnými místy, což způsobuje pokles specifické adsorpce se zvyšováním 

koncentrace biomasy, nebo že pokles specifické adsorpce souvisí s úbytkem kovových 

iontů v roztoku po celou dobu biosorpce.
19 

Hodnota pH je důležitý faktor, který řídí sorpce těžkých kovů z odpadních vod. 

Studie prokázaly, že množství odstraněného chromu z roztoku je plně závislé na hodnotě 

pH. Tento fakt byl ověřován při koncentraci modelového roztoku 50 mg/l; míchání při 

180 ot./min, době kontaktu 2 h; množství biosorbent 4 g/l, při teplotě 25 °C a hodnotě pH 

měnícím se v rozmezí 2,0–7,0.  

Maximální adsorpce byla pozorována u pH=2,0 a to s účinností 55 %. Tato hodnota 

pH se jevila jako optimální a byla tedy využita pro další studium adsorpce. Při vyšších 

hodnotách pH, docházelo ke snížení adsorpce a to vzhledem k množství OH
-
 iontů, které 

působily jako překážka v šíření a následné sorpci iontů dichromanu. Vyšší procento 

účinnosti adsorpce je tedy prokázáno v kyselém prostředí vzhledem k nárůstu počtu 

protonů na povrch biosorbentu což neutralizuje záporně nabité hydroxylové skupiny (-OH) 

na povrchu a tím sníží překážku adsorbce.
21
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Proces biosorpce je zaměřen především na odstraňování kovů z  odpadních vod, 

které obsahují množství různých iontů kovů. Přítomnost velkého množství různých kovů 

může ale i nemusí mít neblahý vliv na proces biosorpce a na samotné odstraňování 

určitého kovu z roztoku.
14

 V rámci své bakalářské práce jsem se však touto problematikou 

nezabývala. Těmito ovlivňujícími faktory včetně otáček a množství sorbentu se budu 

zabývat ve své diplomové práci. 
 

V reálné praxi nikdy nestojí jediný faktor samostatně, každá situace vyplývá z více 

faktorů na sebe navazujících a spolu souvisejících a podle toho musí být zvolen postup 

přípravy a samotného procesu.
5
 

3.3 Biosorbent 

Biosorbent je přírodní materiál, rostlinného nebo živočišného původu, který je díky 

své sorpční schopnosti využíván v procesu biosorpce. Je volen vzhledem k dostupnosti 

a ekonomické nenáročnosti, ale především podle charakteru kovu, který je potřebné 

nasorbovat.
22

 

Buněčná stěna je všeobecně charakterizována jako komplexní iontoměnič. Kapacita 

výměny iontů závisí na přítomnosti funkčních skupin a povrchové struktuře buněčné stěny. 

Stavba buňky vyšších rostlin je mnohem složitější než například u mechů nebo hub, ale její 

buněčná stěna je buněčným stěnám hub a řas velice podobná. Hlavní součástí je celulosa.
14

 

Materiál určený k biosorpci podléhá nejprve technologické úpravě a je mnohdy 

připravován i ve formě granulí o zrnitostním rozmezí 0,1-3,0 mm. Granule by měly být ve 

vodním prostředí permeabilní a měly by být tak pevné, aby odolaly tlaku, který vzniká při 

působení v koloně.
3
 Touto problematikou jsem se však v rámci své bakalářské práce 

rovněž nezabývala, neboť pecky švestky domácí mají poměrně pevnou konzistenci. 

3.3.1 Švestka domácí (Prumus domestica) 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala biosorbent pecky ze švestky domácí 

Prumus domestica (Obrázek č. 1), protože patří v České republice k jedné z nejčastěji 

pěstovaných dřevin a je tedy předpoklad, že tohoto biosorbentu bude dostatek. Jedná se 

o Slivoň švestku nebo-li švestku domácí (Prumus domestica) je to známý strom z rodu 
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slivoň (Prunus) a čeledi růžovitých. V České republice je to nejčastěji pěstovaná ovocná 

dřevina.
23,24

 

 

Obrázek 1: Plod švestky domácí
26

 

Schematické zařazení švestky domácí dle botanických pravidel je uvedeno na 

Obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2: Zařazení švestky domácí dle botanických pravidel (převzato a upraveno)
25 

Plod švestky je složena z několika vrstev, pecka je nejtvrdší částí zvanou endocarp, 

chrání endosperm a embryo.
26

 Švestky obsahují cukry, organické kyseliny, flavonoidy, 

vitamíny a minerální látky.Dle studia de Carvalla a jeho kolektivu bylo zjištěno, že sorpční 

místa jsou pravděpodobně umístěna na vláknech biomasy (pecek), které jsou tvořeny 

dextriny. Tato místa poskytují především funkční skupiny C–O a C=O, které se nacházejí 

v těchto vláknech.
27,28

 Spektroskopická analýza buňky rodu Rhizopus prokázala při sorpci 

Cr(VI) působnost amino- skupin. Procento odstraněného Cr(VI) z vodného roztoku 

•ROSTLINY (Plantae)ŘÍŠE

•CÉVNATÉ ROSTLINY (Tracheobionta)PODŘÍŠE

•KRYTOSEMENNÉ (Magnoliophyta)ODDĚLENÍ

•VYŠŠÍ DVOUDĚLOŽNÉ (Rosopsida)TŘÍDA

•RŮŽOTVARÉ (Rosales)ŘÁD

•RŮŽOVITÉ (Rosaceae)ČELEĎ

•SLIVOŇ (Prunus)ROD

•SLIVOŇ ŠVESTKA= ŠVESTKA 
DOMÁCÍ (Prunus Domestica)DRUH
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dosahovalo maxima při hodnotách pH 4-6, ale při pH=3 kleslo procento odstraněného 

Cr(VI) až na polovinu. Tyto výsledky mohou dokázat možnost vázání iontů chromu 

s funkčními skupinami biomasy olivových pecek, hlavně s funkční skupinou –COOH. 
29

 

3.4 Chrom 

Chrom patří do skupiny těžkých kovů. Má poměrně vysokou teplotu tání (1 907 °C) 

a teplotu varu (2 671 °C) Jedná se o typický komplexotvorný přechodný kov. Vytváří 

širokou škálu sloučenin, v nichž vystupuje v oxidačních stupních od II po +VI. Zatímco 

nízké oxidační stavy jsou stabilizovány ligandy schopnými tvořit π-vazby, ve vyšších 

oxidačních stavech má za partnery ligandy s vysokou elektronegativitou a dobrými  

σ-donorovými vlastnostmi. Chrom je esenciálním stopovým prvkem vyskytujícím se hojně 

v podobě sloučenin s oxidačním číslem VI, (chroman nebo dichroman). Tyto sloučeniny 

jsou velmi často využívány také jako velmi účinná oxidační činidla.
30

 

Volný chrom byl nalezen pouze v meteoritech. V přírodě se vyskytuje výhradně ve 

sloučeninách, v kontaminovaných půdách, podzemních vodách, jezerech a říčních 

sedimentech. Antropogenním zdrojem chromu jsou např. odpadní vody z barevné 

metalurgie, povrchové úpravy kovů, kožedělného průmyslu a z textilního průmyslu. 

V zastoupení minerálů je znám např. chromit, z nerostů např. chromit, krokoit, 

melanchroit, vaquelinit, uvarovit, pyrop a další. Chrom byl objeven v roce 1798 

v sibiřském krokoitu a byl pojmenován krokoit, podle své výrazné barevnosti sloučenin. 

Například malé množství má za následek zabarvení drahokamů rubínu a smaragdu.
31,32

 

Ve vodách se chrom vyskytuje v oxidačních stupních Cr
III+ 

a Cr
VI+

. Cr
III+

 se 

vyskytuje jako jednoduchý hydroxokomplex. Jednoduchý ion Cr
III+

může převažovat jen 

v silně kyselém prostředí v hodnotách pH menších než 3,5. V hodnotách pH (6-8) se na 

rovnováze podílejí hydroxokomplexy. Ionty Cr
III+

 podléhají snadno hydrolýze. Většina 

sloučenin Cr
VI+

 je ve vodě dobře rozpustná, s výjimkou chromanu olovnatého, stříbrného 

a barnatého. Proto pokud je nutné odstranit Cr
VI+

 z vody, je zapotřebí jej nejdříve 

zredukovat na Cr
III+

. V praxi je tato redukce nejčastěji prováděna železnatými solemi.
32

 

Ve své trojmocné formě je biogenním prvkem, který se významně podílí na 

metabolismech cukrů. Naopak jeho šestimocné formě Cr(VI) je přičítána značná toxicita, 

zejména alergenní a karcinogenní účinky. Šestimocný chrom je velice dobře rozpustný 
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v tucích a snadno proto prochází cytoplasmatickou membránou do buňky.
33,34

 Některé rody 

bakterií jsou schopny redukovat Cr(VI) na méně toxický Cr(III) přes nestabilní Cr(V) 

intermediát. K této redukci dochází jak za aerobních, tak i za anaerobních podmínek 

pomocí řady různých mikroorganismů resistentních vůči chromu. Aerobní redukce Cr(VI) 

probíhá za mírných podmínek a nevznikají toxické vedlejší produkty.
31

 

Pokud je proto zapotřebí odstranit Cr(VI) z vody chemickou cestou, musí být napřed 

redukován na Cr(III). V praxi se k redukci používají nejčastěji železnaté soli, avšak lze 

použít i siřičitan sodný.
22

 

  



Lenka Jochymková: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr (VI) 

pomocí odpadní biomasy peckovic 

2011  15 

4 EXPERIMNTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části bakalářské práce popisuji celý průběh své práce, přípravu, 

úpravy a aktivace zvoleného biosorbentu, tedy pecek švestky domácí (Prumus domestica) 

viz Obrázek č. 3. Dále popisuji přípravu modelového roztoku Cr(VI), zvolené metody 

analýz, vyhodnocení kinetiky, modelování adsorpčních izoterem a studium měnících se 

podmínek průběhu biosorpce Cr(VI). 

 

Obrázek 3: Pecka švestky domácí (Plumus domestica) (foto Jochymková, 2011) 

4.1 Metodika přípravy vzorků biosorbentu 

Pro lepší vazebné možnosti zvoleného a nashromážděného biosorbentu jsem vzorek 

podrobila mechanické, chemické a zrnitostní úpravě, které dále popisuji v příslušných 

podkapitolách. Souhrnné schéma přípravy vzorku je uvedeno na Obrázku č. 4 
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Obrázek 4: Schéma přípravy a úpravy biosorbentu 

Drcení pecek švestky domácí 
(Plumus domestica)

Mletí vzorku

Sítování vzorku na zrnitostní frakce:

1-2mm, 2-3mm, 3-4mm, 4-5mm

Sušení do konstantní hmotnosti při 
105±1 °C

Chemická aktivace vzorku

0,1M HCl při  
15, 30, 60, 90 

min

1M HCl při 
15, 30, 60, 90 

min

2M HCl při 
15, 30, 60, 90 

min

destilovaná voda 
při 15, 30, 60, 90 

min

Oddělení sorbentu, promytí destilovanou vodou

Odstátí sorbentu v 
destilované vodě 24 h

Oddělení sorbenu, promytí 
destilovanou vodou

Sušení do konstantní 
hmotnosti při 105±1 °C
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4.1.1 Zrnitostní úprava biosorbentu 

Umyté a vysušené pecky jsem nejdříve rozdrtila na frakci, kterou již bylo možno mlít 

na laboratorním mlýnku typu IKA A11 Basic (IKA - Werke, Německo). Namletý materiál 

biosorbentu jsem dále přesila přes laboratorní síta (fa Retsch, Německo) na zrnitostní třídu 

1-2 mm, 2-3mm, 3-4mm a 4-5mm. Příslušné frakce jsou zobrazeny níže na Obrázku č.5. 

 

 

Obrázek 5:Jednotlivé zrnitostní frakce studovaného sorbentu (foto Jochymková, 2011) 

4.1.2 Chemická úprava biosorbentu 

Pro chemickou aktivaci biosorbentu Prumus domestica jsem zvolila navážku 10 g/l, 

kterou jsem navážila na analytických vahách typu TB-215D (fa Denver Instrument, 

Německo). Tento biosorbent jsem dále aktivovala kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1mol/l, 1mol/l a 2mol/l v časových intervalech po 15, 30, 60 a 90 min pro, 

každou koncentraci zvlášť, za stálého míchání na míchačce typu Variomag-multipoint 6 

1-2 mm 2-3 mm 

3-4 mm 4-5 mm 
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(fa H+P Labortechnik AG, Německo) při 150 ot./min. Dále jsem takto aktivované vzorky 

několikrát promyla redestilovanou vodou, a nechala ještě stát v destilované vodě 24 h, pro 

dokonalé odstranění zbytků aktivačního činidla, tedy kyseliny chlorovodíkové. Pro 

porovnání jsem ještě biosorbent aktivovala za stejných podmínek jen v destilované vody.  

4.1.3 Metodika modelace kinetiky adsorpcí 

Pro zachování možnosti srovnání výsledků s výsledky z výzkumu dalších sorbentů, 

který je realizován na Institutu environmentálního inženýrství, jsem proto zachovala pro 

modelaci kinetiky adsorpce svých vzorků stejné podmínky, jako Koval
2
, tedy jsem si 

zvolila časové intervaly pro odebrání a vyhodnocení sorbentů po 1, 2, 3, 5, 7, 9 a 12 h a pro 

navážku 1 g aktivovaného sorbentu ke každému času. 

Ke vzorku aktivovaného biosorbentu (1 g), jsem přidala 50 ml připraveného 

modelového roztoku Cr(VI) o koncentraci 150 mg/l. Takto připravené vzorky jsem umístila na 

třepačku při 150 ot./min a nechala je třepat dle časového harmonogramu po určenou dobu. Po 

uplynutí příslušného času jsem jednotlivé vzorky odebrala z třepačky, zfiltrovala a získaný 

filtrát jsem po potřebném ředění, tak aby koncentrace Cr(VI) byla v rozsahu kalibračního 

rozsahu spektrofotometru HACH typu DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Německo) 

v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství, Vysoké školy Báňské - Technické 

univerzity v Ostravě Takto naředěné vzorky jsem analyzovala metodou spektrofotometrického 

stanovení Cr(VI) dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - Stanovení chromu (VI) 

s kyselinou ortho fosforečnou a 1,5-difenylkarbazidem při vlnové délce 542 nm. Pro kontrolu 

měřila koncentraci použitého modelového roztoku. Po výpočtu adsorpce pro jednotlivá 

měření jsem u všech vzorků proměřila hodnotu pH pomocí pH-metru COND 340i, WTW, 

(Česká republika). 

Z naměřených vstupních a výstupních hodnot koncentrací jsem vypočítal adsorpci 

kovu podle vzorce :
3
 

S

ccV
q

fi )( 


     
 

kde je: 

q – adsorpce kovu (mg/g), 

V – objem modelového roztoku kovu Cr(VI) (l) 
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ci – vstupní koncentrace modelového roztoku kovu Cr(VI) (mg/l),
3
 

cf – výstupní koncentrace modelového roztoku kovu Cr(VI) (mg/l), 

S – množství suchého sorbentu přidaného do roztoku (g). 

4.1.4 Modelování podmínek pro adsorpční izotermy 

Na základě výsledků získaných na základě studia ustálení rovnováhy (kinetiky) jsem 

si zvolila nejvhodnější koncentraci aktivačního činidla, tedy kyseliny chlorovodíkové 

(0,1M HCl), frakci zvoleného sorbentu (1-2 mm), navážku sorbentu (1 g) a dobu aktivace 

sorbentu (90 min), při kterých byly dále zkoumány ideální podmínky pro adsorpční 

izotermy a to hodnota pH (1, 2, 3, 4) a teplotu (20, 25, 30, 35, 40 °C). 

4.1.5 Modelování adsorpčních izoterem 

Pro modelování adsorpčních izoterem zkoumaného šestimocného chromu jsem si 

nejprve připravila modelové roztoky o koncentracích 150mg/l, 200mg/l, 250mg/l, 300mg/l, 

350mg/l, 400mg/l, 500mg/l, 600mg/l, 700mg/l a 800mg/l. K 1g aktivovaného vzorku 

švestky domácí (0,1M HCl/1-2/90min) jsem přidala 50ml modelového roztoku chromu 

příslušné koncentrace o pH, čase a teplotě zjištěném při studiu optimálních podmínek 

biosorpce. Sorbent jsem třepala při otáčkách 150 ot./min a teplotě 25±1 °C ve vodném 

roztoku o hodnotě pH=1,1. Doba expozice byla 18 h. Přestože, při studiu optimálních 

podmínek vyšla nejlépe teplota biosorpce 40±1 °C, po následné kombinaci hodnoty pH 

(pH=1,1) a teploty (40±1 °C) došlo k zakalení vzorku, a proto nemohl být dále použit pro 

spektrofotometrické stanovení obsahu Cr(VI). Přistoupila jsem tedy ke kombinaci hodnoty 

pH=1,1 s teplotou 25±1 °C, při které se zákal již netvořil. Vstupní a výstupní koncentrace 

šestimocného chromu byly spektrofotometricky stanoveny v rozsahu kalibrační řady. 

Z výsledných koncentrací jsem vypočetla hodnotu adsorpci kovu (q) podle rovnice 1. 

(viz kap. 4.1.3). 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V následujících kapitolách jsou uvedené jednotlivé rozpracované výsledky rychlosti 

a rovnováhy adsorpce šestimocného chromu v biosorbentu pecky švestky domácí 

(Prumus domestica). Popsány a zhodnoceny jsou také výsledné matematické modely 

Langmuirovy a Freundlichovy adsorpční izotermy. 

5.1 Hodnocení adsorpční kinetiky Cr(VI)  

V rámci studia adsorpční kinetiky Cr(VI) jsem použila vzorky biosorbentu 

o zrnitostních třídách 1-2, 2-3, 3-4 a 4-5mm, aktivované kyselinou chlorovodíkovou 

(0,1mol/l, 1mol/l, 2mol/l) a jako srovnávací vzorek biosorbentu jsem použila vzorek 

aktivovaný v pouze v destilované vodě.  

V rámci studia adsorpční kinetiky jsem zjistila, že chemicky upravený vzorek 

biosorbentu kyselinou chlorovodíkovou o zrnitostní třídě 4-5 mm vykázal ve všech 

časových intervalech nulovou sorpční schopnost, z tohoto důvodu nebude tedy dále 

zmiňován ani graficky vyjádřen. 

Výsledky kinetiky adsorpce šestimocného chromu jsem znázornila graficky 

(viz Obrázek 6-9). V rámci větší přehlednosti a snadnějšího vyhodnocení zjištěných dat 

jsem proto grafy vytvořila pro jednotlivé zrnitostní frakce. Všechna grafická znázornění 

znázorňují závislost adsorpční kapacity q (mg/g) biosorbentu na čase t (h).  

Na Obrázku č. 6 je znázorněny adsorpční izotermy Cr
VI+

 biosorbentu Prumus 

domestica o zrnitostní třídě 1-2mm. Z obrázku je patrné, že po počáteční sorpci nastává 

v 7 h prudká desorpce, která přetrvává až do deváté hodiny. Od 9 h je proces sorpce Cr(VI) 

s výjimkou biosorbentu aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l 

(60min/2M HCl/1-2) opět obnoven. Adsorpční kapacita (q) u jednotlivých vzorků 

biosorbentu je velmi nevyrovnaná. Po desorpci sice v 9 h nastává opět sorpce, ale konečná 

adsorpční kapacita již dále výrazně nestoupá a v některých případech je téměř stejná jako 

adsorpční kapacita v 7 h. Lze tedy konstatovat, že rovnováha se ustavila v  7 h.  

Nejrovnoměrnější průběh sorpce u zrnitostní třídy 1-2mm měl vzorek aktivovaný 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l při aktivačním čase 90 min 

(90min/0,1M HCl/1-2), jehož adsorpční kapacita byla 0,756mg/g, který byl následně 
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vyhodnocen i jako nejlepší a jeho aktivační podmínky byly dále využity při aktivaci 

vzorku pro studium optimálních podmínek biosorpce šestimocného chromu na biosorbentu 

pecek švestky domácí. Naopak nejhorší sorpční schopnost prokázal vzorek aktivovaný 

15 min kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l (15min/0,1M HCl/1-2) jehož 

sorpční kapacita byla 0,385mg/g. 

 

Obrázek 6: Adsorpční kinetika Cr(VI) pecek švestky domácí o zrnitostní třídě 1-2 mm 

Vysvětlivky: 0,1; 1; 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková; 15, 30, 

60, 90 min – doba aktivace (t); 1-2 – zrnitostní frakce 

Na následujícím Obrázku č. 7 jsou znázorněny adsorpční izotermy Cr(VI) 

biosorbentu o zrnitostní třídě 2-3 mm. Z grafu je velmi dobře patrný naprosto zmatený 

a zcela nevyhodnotitelný průběh sorpce. Několikanásobná sorpce a desorpce vzorku 

Prumus domestica tak znemožňuje vyhodnotit nejvhodnější vzorek pro následné studium 

optimálních podmínek biosorpce. Na základě studia adsorpční kinetiky Cr(VI) mohu 

konstatovat, že biosorbent upravený na zrnitostní třídu 1-2 mm není vhodný pro další 

studium optimálních podmínek a je také neaplikovatelný pro sorpci Cr(VI).  
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Obrázek 7: Adsorpční kinetika Cr (VI) pecek švestky domácí o zrnitostní třídě 2-3 mm 

Vysvětlivky: 0,1; 1; 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková; 15, 30, 

60, 90 min – doba aktivace (t); 2-3 – zrnitostní frakce (mm) 

Na následujícím Obrázku č. 8 jsou znázorněny adsorpční izotermy Cr(VI) biosorbentu 

o zrnitosti 3-4 mm. Z grafu je patrné, že po počáteční sorpci nastává první desorpce už ve 2 h, 

poté je šestimocný chrom opět sorbován na povrch buněčné stěny, ze které je opět v 7 h 

desorbován. po desorpci pak následuje opět další sorpce, po které se ale sorpční kapacita již 

výrazně nezvyšuje. Je vidět, že adsorpční kapacita (q) je opět zcela nevyrovnaná a průběh 

procesu biosorpce je velmi kolísavý. Lze tedy konstatovat, že se rovnováha procesu biosorpce 

ustavuje do 7 h. Nejrovnoměrnější průběh sorpce byl zaznamenán pouze u vzorku zrnitostní 

třídy 3-4 mm aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l při aktivačním 

čase 30 min (30min/0,1M HCl/3-4) Jeho sorpční kapacita byla v 7 h 0,51 mg/g. Naopak 

nejhorší sorpční schopnost (q=0,225mg/g) vykazuje vzorek aktivovaný 30 min kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l v 9 h a to 0,225mg/g. 



Lenka Jochymková: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr (VI) 

pomocí odpadní biomasy peckovic 

2011  23 

 

Obrázek 8: Adsorpční kinetika Cr(VI) pecek švestky domácí o zrnitostní třídě 3-4 mm 

Vysvětlivky: 0,1; 1; 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková; 15, 30, 

60, 90 min – doba aktivace(t); 3-4 – zrnitostní frakce 

Na následujícím Obrázku č. 9 jsou znázorněny adsorpční izotermy Cr(VI) 

biosorbentu zrnitostní třídě 1-2, 2-3, 3-4 mm aktivované destilovanou vodou. Z grafu je 

velmi dobře patrné, že i v tomto případě docházelo po částečné sorpci z neznámých 

důvodů k následné desorpci a pak opětovné sorpci. Nejlepší sorpční schopnost prokázal 

vzorek frakce 1-2 mm aktivovaný po dobu 15 min destilovanou vodou (15min/Dest/1-2) 

a naopak nejhorší sorpční schopnost měl vzorek frakce 2-3 mm aktivovaný 30 min 

destilovanou vodou (30min/Dest./2-3). 
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Obrázek 9: Adsorpční kinetika Cr
 
(VI) pecek švestky domácí v destilované vodě při zrnitostních třídách  

1-2, 2-3, 3-4 mm 

Vysvětlivky: Dest. – Destilovaná voda; 15, 30, 60, 90 min – doba aktivace (t); 1-2; 2-3; 3-4 – zrnitostní frakce 

5.1.1 Celkové zhodnocení výsledků adsorpční kinetiky  

Po celkovém zhodnocení všech naměřených a vypočtených dat při studiu adsorpční 

kinetiky šestimocného chromu z modelových roztoků lze konstatovat, že pecky švestky 

domácí nevykazuje příliš uspokojivé výsledky při sorpci bez dodatečné úpravy podmínek 

biosorpce na podmínky optimální. Jak je zřejmé z předešlé kapitoly sorpční kapacity 

jednotlivých vzorků při různé zrnitostní a chemické úpravě vykazují podobné výsledky. 

Pro navazující experimenty jsem si proto zvolila biosorbent chemickou úpravu aktivovaný 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l s časem aktivace 90 min a o zrnitostní 

frakci 1-2 mm, což je ve srovnání s Kovaľovými výsledky jednoznačně ekonomičtější 

varianta chemické úpravy biosorbentu. Tuto koncentraci kyseliny chlorovodíkové jsem si 

zvolila, jednak pro to, že její použití je nejekonomičtější, ale hlavně také proto, že 

vykazovala při studiu adsorpční kinetiky nejlepší hodnoty adsorpční kapacity (q). Co se 

týče zvolené zrnitostní frakce 1-2 mm, pro její malou velikost je výhoda značné skladnosti 

a pokud by došlo náhodou k ucpání kolony, díky malému průměru, nebude problém 

protiproudý průplach kolony a tedy odstranění problému.  



Lenka Jochymková: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr (VI) 

pomocí odpadní biomasy peckovic 

2011  25 

5.2 Vyhodnocení studia optimálních podmínek biosorpce 

Jak jsem se již zmiňovala v předešlých kapitolách, studovala jsem některé podmínky 

biosorpce šestimocného chromu na biosorbentu peckovici švestce domácí. Ve své 

bakalářské práci jsem se zaměřila především na studium vlivu hodnoty pH a teploty na 

proces biosorpce pomocí pecek švestky domácí (Prumus domestica).  

Vliv změny pH na biosorpci šestimocného chromu z modelového roztoku pomocí 

biosorbentu Prumus domestica je zobrazen na Obrázku č. 10. Ve své práci jsem studovala 

změny sorpce při hodnotách pH modelového roztoku Cr(VI) 1,1; 2,0; 3,0 a 4,0. 

 

Obrázek 10: Vliv hodnoty pH na biosorpci Cr(VI) pomocí pecek švestky domácí 

Na základě studia vlivu hodnoty pH na proces biosorpce vyplynulo, že nejlepší 

sorpční schopnost vykazoval biosorbent na nějž působil modelový roztok šestimocného 

chromu o pH 1,1. Nejvyšší adsorpční kapacity (7,55 mg/g) tento vzorek dosáhl po 18 h. 

Naopak, nejmenší adsorpční kapacita (2,95 mg/g) byla prokázána u vzorku, jehož hodnota 

pH modelového roztoku byla 4,0 a to pro srovnání v čase 18hodin.   

Na Obrázku 11 je znázorněn vliv změny teploty modelového roztoku šestimocného 

chromu na výslednou sorpční kapacitu pecek švestky domácí v jednotlivých časových 
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intervalech. Tuto studii jsem prováděla za teploty 25, 30, 35 a 40 °C. Všechny udávané 

teploty jsou s možnou odchylkou ±1 °C. 

 

Obrázek 11: Vliv teploty na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí pecky švestky domácí 

Na základě studia vlivu změny teploty na proces biosorpce vyplynulo, že nejlepší 

sorpční schopnost vykazoval biosorbent na nějž působil modelový roztok šestimocného 

chromu při teplotě 40±1 °C. Nejvyšší adsorpční kapacity (2,26 mg/g) tento vzorek dosáhl 

po 24 h. Naopak, nejmenší adsorpční kapacita (1,39 mg/g) byla prokázána u vzorku jehož 

teplota modelového roztoku byla 30°C a to pro srovnání v čase 24 h.  

5.2.1 Celkové zhodnocení výsledků studie optimálních podmínek  

Z experimentálně získaných dat studia optimálních podmínek biosorpce 

šestimocného chromu z modelového roztoku (teplota, hodnota pH) sorbentem pecek 

švestky domácí lze konstatovat, že na proces biosorpce nemá teplota výrazný vliv. 

Naopak velice významný vliv na sorpci měla změna hodnoty pH  modelového roztoku. 

Pro studium adsorpčních izoterem tedy vyplývá, že ideální podmínky nastanou při 

kombinaci modelového roztoku o hodnotě pH=1,1 a teplotě roztoku 40±1 °C.  

Bylo provedeno stanovení s touto kombinací podmínek při koncentraci 

modelového roztoku 150 mg/l. Výsledky experimentů však neměly vypovídající hodnotu 
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vzhledem k zákalu vznikajícího u výsledných filtrátů, který se nedařilo odstranit. 

Vzhledem k faktu, že pro stanovení šestimocného chromu byla používána 

spektrofotometrická metoda, u níž by zákal výrazně zkreslil výsledné hodnoty, nebyl 

vzorek s touto kombinací podmínek dále již studován.   

5.3 Vyhodnocení adsorpčních izoterem pro šestimocný chrom 

Při modelování adsorpčních izoterem pro šestimocný chrom jsem vycházela 

z výsledků z předešlých experimentů, tedy ze studie adsorpční kinetiky a studia 

optimálních podmínek pro biosorpci Cr(VI) z modelového vodného roztoku šestimocného 

chromu biosorbentem Prumus domestica. Modelování adsorpčních izoterem jsem 

prováděla na mechanicky upraveném biosorbentu o zrnitostní třídě 1-2 mm, chemicky 

aktivovaném kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l s dobou aktivace 90 min, 

při zjištěné optimální hodnotě pH=1,1 a teplotě 25 °C. Koncentrace biosorbentu byla 1 g 

na 50 ml modelového vodného roztoku. V rámci studia adsorpčních izoterem jsem použila 

modelové roztoky šestimocného chromu o vstupních koncentracích 150, 200, 250, 300, 

350, 400, 500, 600, 700 a 800 mg/l. Pro popis a vyhodnocení experimentálně získaných dat 

jsem použila I. Langmuirův a Freundlichův matematický model adsorpčních izoterem 

v linearizované formě. 

Na Obrázku č. 12 je znázorněna Langmuirova izoterma prvního druhu pro 

šestimocný chrom. Studium adsorpčních izoterem jsem ukončila při 800 mg/l což byl 

poslední použitý modelový roztok v řadě po sobě jdoucích roztoků. Tento roztok jsem 

použila pouze pro kontrolu, že je již kapacita použitého sorbentu pro šestimocný chrom 

opravdu zcela naplněna. Adsorpční kapacita biosorbentu, při dosažení koncentrace dle 

předpokladu 800 mg/l prudce klesla. Z experimentu tedy vyplynulo, že struktura daného 

biosorbentu je za daných podmínek schopna plně sorbovat šestimocný chrom do 

koncentrace 600 mg/l při koncentraci 700 a 800mg/l se již jeho sorpční schopnost snižuje. 
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Obrázek 12: Model Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu pro Cr(VI) 

Výsledná rovnice lineární regrese má tvar: y=0,058x+0,107, hodnota spolehlivosti 

regrese (R
2
) činí 0,988 a koeficient korelace (r) pak je 0,9940. To znamená, že model 

Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu je pro vyhodnocení adsorpčních izoterem 

mnohem výhodnější než Freundlichův model. 

Na Obrázku č. 13 je znázorněna Freundlichova adsorpční izoterma. Je to grafické 

znázornění experimentálně zjištěných dat proložené přímkou lineární regrese. Výsledná 

rovnice lineární regrese má tvar y=0,183x+0,829. Hodnota spolehlivosti regrese (R
2
) vychází u 

Freundlichovy adsorpční izotermy 0,638 a hodnota koeficientu korelace (r) je 0,799. 

 

Obrázek 13: Model Freundlichovy adsorpční izotermy pro Cr(VI) 
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V Tabulce č. 2 jsou uvedeny experimentálně zjištěné parametry Langmuirovy 

adsorpční izotermy I. druhu a Freundlichovy adsorpční izotermy při biosorpci 

šestimocného chromu na biosorbent pecku švestky domácí z modelových roztoků 

o stanovených vstupních koncentrací Cr(VI). 

Tabulka č. 2: Parametry Langmuirovy izotermy I. druhu a Freundlichovy adsorpční izotermy pro Cr(VI) 

qmax 

(mg/g) 

b 

(l/mg) 

k 

(mg/g) 

n 

(l/mg) 

7,843 0,1428 3,8944 1,8240 

10,233 0,0699 3,4484 2,1235 

13,035 0,0778 4,7083 1,8410 

14,760 0,0605 4,4763 1,9540 

15,885 0,0610 4,8469 1,8954 

16,465 0,0472 3,9004 2,1466 

19,600 0,0437 4,1338 2,1399 

20,000 0,0401 3,5296 2,3068 

18,150 0,0381 2,6852 2,5696 

16,200 0,0372 2,1325 2,8023 

Vysvětlivky: qmax – maximální adsorpční kapacita; b – Langmuirova konstanta; k, n – empiricky stanovené 

Freundlichovy konstanty 

Hodnoty k a n, které jsou vyšší než konstanty b (viz Tabulka 2) vypovídají o vysoké 

afinitě povrchu slupek švetky domácí k šestimocnému chromu. Maximální hodnota 

zjištěné adsorpční kapacity qmax činí 20 mg/g a bylo jí dosaženo při vstupní koncentraci 

modelového roztoku Cr(VI) 600 mg/l. 

5.3.1 Celkové zhodnocení studie adsorpčních izoterem Cr(VI) 

Ze získaných modelů adsorpčních izoterem a jejich koeficientů korelace (r), u nichž 

je ze statistického hlediska významná hodnota ta, co se nejvíce se blíží hodnotě 1, ze 

získaných výsledků je jasné, že vhodnějším matematickým modelem pro vyhodnocení 

adsorpčních izoterem v mém případě je Langmuirův model I. druhu. 
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6 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala studiem optimálních sorpčních podmínek 

ovlivňujících průběh biosorpce na peckách švestky domácí (Prumus domestica) jako na 

potenciálním biosorbentu pro odstranění šestimocného chromu z odpadních vod.  

V teoretické části práce jsem se zabývala procesem biosorpce, vlastnostmi 

biosorbentu a podmínkami ovlivňující sorpci kovu na biosorbent. V praktické části jsem 

dle zvolené metodiky provedla mechanickou a chemickou úpravu vzorku, studium 

adsorpční kinetiky optimálních podmínek a na závěr jsem zhodnotila všechny výsledky. 

Svou prací jsem navazovala na diplomovou práci Kovala, abych zjistila a ověřila 

reprodukovatelnost metodiky mechanické úpravy biosorbentu, sorpční kinetiku a následně 

jsem studovala optimální podmínky biosorpce na zvoleném biosorbentu, kterými se autor 

ve své práci nezabýval. 

Z výsledných studií a analýz a s porovnáním výsledků Kovala, vyplývá, že 

nejvhodnější frakcí je zrnitostní třída 1-2 mm. Aktivačním činidlem byla kyselina 

chlorovodíková o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 90 min. 

Jako modelový roztok byl v mém případě zvolen roztok šestimocného chromu 

o koncentraci 150 mg/l. Tato koncentrace byla zvolena na základě diplomové práce 

Kovaľa, aby tak bylo možné zároveň ověřit reprodukovatelnost aplikovaných metodik 

mechanické a chemické úpravy vzorků. Mým cílem bylo zjistit, jakou možnou nejvyšší 

koncentraci Cr(VI) jsou schopny pecky švestky domácí nasorbovat. Proto jsem zvolila 

vyšší počáteční koncentraci než Kovaľ, ale i s vyšší vstupní koncentrací prokazoval 

sorbent stejné chování, jako ve srovnávaném případě Kovaľa, tedy po sorpci, která nebyla 

nijak výrazná, nastala prudká desorpce a po určité době opětovná sorpce Cr(VI). Na 

základě zjištěných výsledků, lze tedy konstatovat, že průběh procesu biosorpce byl zcela 

shodný. 

Dále jsem v bakalářské práci pokračovala studiem vhodných faktorů, které by mohly 

celkový mechanismus sorpce vhodně ovlivnit. Zabývala jsem se studiem vlivu dvou 

faktorů, a sice hodnoty pH a změny teploty. Na základě zjištěných výsledků lze 

konstatovat, že nejoptimálnější podmínky pro biosorpci studovaného biosorbentu se jeví: 

při hodnotě pH modelového roztoku Cr(VI) 1,1 a teplotě 40±1 °C. Následnou kombinací 
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těchto dvou podmínek, však došlo k znehodnocení vzorku zákalem. Pro vyhodnocení 

adsorpčních izoterem byly tedy použity podmínky pH=1,1 a teplota 25±1 °C. Na základě 

studia mohu konstatovat, že biosorbent Prumus domestica pro sorpci šestimocného chromu 

z roztoku je vhodný pouze za upravených pracovních podmínek. 

Vzhledem k tomu, že jsem v bakalářské práci studovala jen některé faktory 

ovlivňující proces biosorpce šestimocného chromu, v diplomové práci bych se pak chtěla 

věnovat především studiu dalších podmínek ovlivňujících biosorpci v prostředí (vliv 

otáček, obsah jiných kovů).  
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