
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIUM KINETIKY BIOSORPCE Cr(VI) POMOCÍ               

PECEK MERUNĚK (Prunus armeniaca) 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:                      Bc. Ivana Tručková 

Vedoucí diplomové práce:                            Mgr. Eva Pertile, Ph.D. 
 

 

Ostrava 2012 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Chtěla bych velmi ráda poděkovat paní Mgr. Evě Pertile, Ph.D., za odborné vedení a 

trpělivost při vypracování této diplomové práce, za ochotu a pomoc při pochopení dané 

problematiky. Děkuji také své rodině za podporu během studia. 



Anotace 

Diplomová práce se zabývá studiem kinetiky procesu biosorpce pomocí pecek 

meruněk (Prunus armeniaca) jako možného biosorbentu pro odstranění šestimocného 

chromu z vodného roztoku. V teoretické části se zabývám procesem sorpce, jeho 

mechanismem, rovnováhou a také faktory, které tento proces ovlivňují. V praktické 

části práce jsou popsány metodiky zrnitostní a tepelné úpravy vzorků biosorbentu, 

včetně jeho chemické aktivace. Vhodnost biosorbentu byla ověřena stanovením jeho 

sorpční kapacity. Vzorky byly analyzovány spektrofotometrickým stanovením 

šestimocného chromu s 1,5-difenylkarbazidem.  

Klíčová slova: biosorpce, biosorbent, adsorpční izotermy, adsorpční kapacita, pecky 

meruňky, šestimocný chrom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotation 

The thesis is concerning to evaluation of possibility of using of apricot stones 

(Prunus armeniaca) as a biosorbent for elimination of hexavalent chromium from aqueous 

solution. In the theoretical part I apply myself with the biosorption process, its mechanism, 

balance and factors which have an influence on this process. In practical part of the thesis 

there are methods of granular and thermal treatment of biosorbent samples, including its 

chemical activation, described. Biosorbent suitability was verified by sorption capacity 

Samples were analysed by spectrophotometric determination of hexavalent chromium with 

1,5 – diphenylcarbazide.  

Key words: biosorption, biosorbent, adsorption isotherm, adsorption capacity, apricot 

stones, hexavalent chromium 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Každým rokem je různými průmyslovými odvětvími vyprodukováno obrovské 

množství odpadů, které obsahují těžké kovy. Ty se dostávají do životního prostředí, 

zejména do vod, kde persistují a působí toxicky. Proto je třeba tyto odpady před 

vypuštěním do životního prostředí těžkých kovů zbavit. Za tímto účelem bylo zavedeno 

několik technologií, převážně fyzikálních a chemických postupů, které se běžně používají 

ve velkém měřítku. Tyto konvenční metody jsou však značně drahé a v případě nízkých 

koncentrací kovů nejsou příliš efektivní. Velkým problémem je také z ekologického 

hlediska nepříznivý vznik odpadního toxického kalu, který je třeba buď uskladnit, nebo 

zlikvidovat, což představuje další náklady. 

V současné době je proto pozornost zaměřena na hledání jednoduché, efektivní, 

levné a ekologické metody. Takovou metodou se zdá být biosorpce, která je založena na 

schopnosti různých biologických materiálů vázat kovy na svou buněčnou stěnu. Biosorpce 

je pasivní, není závislá na metabolismu buněk, a může být proto uskutečňována 

inaktivovanou či neživou biomasou. To je také jedna z výhod, protože odpadá nutnost 

udržovat podmínky pro růst.  

Velmi důležitým předpokladem pro úspěšnou biosorpci daného kovu je především 

správný výběr vhodného sorbentu. Ke svému výzkumu kinetiky biosorpce jsem si zvolila 

pecky meruněk (Prunus armeniaca). Proces biosorpce je celkem snadno ovlivnitelný a 

také závislý na různých faktorech jako je např. hodnota pH, teplota, aktivační rychlost. 

Z tohoto důvodu je detailní studium podmínek, které ovlivňují průběh biosorpce Cr(VI) 

pomocí pecek meruněk, hlavním tématem této diplomové práce. 

Cílem práce bylo prověřit účinnost biosorpce šestimocného chromu peckami 

meruněk, 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.  
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Jednotlivé cíle diplomové práce jsou následující: 

1. Charakterizovat biosorbent.  

2. Mechanicky, tepelně a chemicky vybraný sorbent vhodně upravit dle stávající 

verifikované metody používané na Institutu environmentálního inženýrství pro 

studium biosorpcí.  

3. Studovat sorpční rovnováhu a kinetiku sorpce šestimocného chromu z vodného 

roztoku na mechanicky, tepelně a chemicky upraveném sorbentu. 

4. Studovat jednotlivé faktory ovlivňující biosorpci šestimocného chromu, 

především vliv pH, teploty, počtu otáček a koncentrace biosorbentu. 

5. Vyhodnotit sorpční schopnost biosorbentu a podmínky, za kterých jsou pecky 

meruněk (Prunus armeniaca) nejúčinnějším sorbentem. 

6. Zhodnotit další možné využití zvoleného biosorbentu. 

Svou prací bych tak chtěla přispět k nalezení nového potencionálního biosorbentu, 

a tím k rozšíření databáze studovaných biosorbentů vhodných pro odstraňování těžkých 

kovů, a to nejen z průmyslových odpadních vod. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V posledních letech roste množství rozpuštěných a uvolněných kovů, které 

pocházejí především z průmyslových činností, což představuje v životním prostředí 

závažné zdravotní i environmentální problémy. Odstraňování těchto kovů ze životního 

prostředí je velmi obtížné a z tohoto důvodu je velmi důležité zamezit vstupu kovů do 

ekosystémů a zaměřit se na jejich možné odstranění přímo u zdroje vypouštění, tedy 

v konkrétním průmyslovém procesu. 

V současnosti jsou známé a používané metody a technologie k odstraňování 

těžkých kovů z odpadních vod založeny většinou na fyzikálních, fyzikálně-chemických 

nebo chemických procesech. Perspektivní, ale i ekonomicky a environmentálně výhodnější 

jsou metody biologické, tedy biotechnologie. Mezi tyto technologie, využívající schopnosti 

živé i neživé hmoty organismů sorbovat těžké kovy, patří i biosorpce. Biosorpce na rozdíl od 

podobných biologických metod není závislá na metabolismu buněk organismu. Mechanismus 

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

buněčné stěny. Tento proces se vyznačuje poměrně vysokou rychlostí a vratností, 

tzn. možností zpětného získání adsorbovaného kovu z biosorbentu pomocí desorpce.  

Prvními, kdo se zabývali biosorpcí, byli Adams a Holmes ve své práci z roku 1935 

o odstranění vápníku a hořčíku pomocí kúry akátu, který použili jako biosorbentu.[1] Pak 

roku 1948 Rothstein a kol. zjistili, 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.[2]  

Jelikož je biosorpce finančně poměrně nenáročná a vykazuje vysokou účinnost, je 

vhodnou metodou pro odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků. „Jedná se 

o progresivní technologii v oblasti environmentální chemie a čištění odpadních vod, a to 
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nejen od těžkých kovů, ale také například od metaloidů či radionuklidů.“[3] Obrovskou 

výhodou biosorpce je také možnost opětovného využití kovů.[4, 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]  

Výzkum biosorpce na Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TUO je 

zaměřen především na využití odpadního materiálu. Z tohoto důvodu již byly studovány 

biosorbenty jako například skořápky vlašských ořechů [7], fazolové slupky [8], pecky 

švestky domácí [9] či šišky smrku ztepilého [10].  

Různé biosorbenty vykazují různé vlastnosti a chování vůči jednotlivým těžkým 

kovům, tudíž je důležité tyto možné sorbenty studovat a nalézt nejvhodnější podmínky pro 

biosorpci.[2] Vhodnost použití konkrétního biologického materiálu k sorpci lze posoudit 

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

Odstraňování těžkých kovů z vodného roztoku pomocí neaktivní, mrtvé biomasy je 

alternativní inovovaný způsob remediace prostředí. Neživá biomasa řas, kapradin 

a vodních rostlin, odpadová myceliální biomasa nebo odpadová biomasa rostlinného, 

případně bakteriálního průmyslu je sorbent přímo vybízející k využití pro tyto účely. Tato 

biomasa nemusí nahradit časné konvenční metody odstraňování těžkých kovů, ale může je 

velmi účelně doplňovat.[11] 

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.[2]  
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V Tabulce 1 jsou uvedeny příklady biosorbentů a jejich schopnost sorbovat 

šestimocný chrom v závislosti na hodnotě pH modelového roztoku. 

Tabulka č. 1: Příklady biosorbentů pro sorpci Cr(VI) [12, 20] 

Biosorbent  Třída biomasy Zachycení kovu qmax (mg/g) 

Bacillus  bakterie 118 (Cr
3+

) / 60 (Cr
6+

) 

Rhizopus arrhizus houby 31 

Candida tropicalis kvasinky 4,6 

Streptomyces nouresei bakterie 1,8 

Penicilium cgrysogenum houby 0,33 

Banánová slupka  odpadní biomasa 249,6  

Cukrovarské řízky  odpadní biomasa 17,2  

Dřevěné piliny  odpadní biomasa 39,7  

Kaktus  odpadní biomasa 7,08  

Kokosová vlákna  odpadní biomasa 6,3  

Kukuřičný klas  odpadní biomasa 13,8  

Skořápky z mandlí  odpadní biomasa 22,4  

Skořápky z ořešáku  odpadní biomasa 98,13  

Skořápky podzemnice olejné  odpadní biomasa 5,88  

Skořápky z lískových ořechů  odpadní biomasa 17,7  

Uhlí  odpadní biomasa 6,78  

Vlna  odpadní biomasa 41,2  

Vylisovaná cukrová třtina  odpadní biomasa 13,4  
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3 BIOSORPCE 

Biosorpce je adsorpce na biologický materiál čili biosorbent, v mém případě se 

jedná o pecky meruněk.  

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.[13]   

Principem adsorpce jako separačního procesu je hromadění plynné látky ze směsi 

plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině (adsorbátu) na povrchu pevné látky (adsorbentu) 

účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Přidá-li se adsorbent k roztoku adsorbátu 

dochází působením přitažlivých sil adsorbentu k hromadění molekul adsorbátu v tenké 

povrchové vrstvě kapaliny na povrchu adsorbentu, která je relativně nehybná vůči 

ostatnímu roztoku. Rozhodující význam pro adsorpci má velikost a kvalita povrchu 

adsorbentu. 

Existují dva druhy adsorpce: 

1. Fyzikální adsorpce kdy adsorbované molekuly na povrchu drží 

mezimolekulové, tzv. van der Waalsovy síly. Tato adsorpce bývá vratná 

a příslušná adsorpční tepla jsou malá. 

2. Chemisorpce je mnohem pevnější než fyzikální adsorpce, je tvořena 

chemickými vazbami a uvolňuje se při ní mnohem více tepla než při adsorpci 

fyzikální. Její rychlost roste exponenciálně s teplotou podobně jako u rychlosti 

chemické reakce.[14] Tento druh adsorpce je specifický především tím, že při 

interakci určitých molekul adsorbentu a adsorbátu může vzniknout elektronová 

vazba, k jejímuž vytvoření je potřebná aktivační energie.[15] 

Při biosorpci se uskutečňuje fyzikálněchemický separační proces na povrch 

biologického materiálu, který umožňuje navázat sorbované kontaminanty do své buněčné 

struktury. Biosorpce je založena na působení van der Waalsových sil, ale vazby se též 

účastní i chemické interakce (vazba iontová, koordinační, kovalentní).[16] Obecným 
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principem biosorpce jsou tedy fyzikálně-chemické interakce mezi kovem a funkčními 

skupinami, jež jsou přítomny na povrchu mikrobiální buňky. Za biosorpci lze také označit 

schopnost určitého typu neaktivní, neživé mikrobiální nebo rostlinné biomasy na sebe 

vázat těžké kovy z velmi zředěných roztoků. Biosorpce je pasivní, na metabolismu 

nezávislá a může být uskutečňována inaktivovanou či neživou biomasou.[6, 17] 

Biosorpce má oproti konvenčním metodám mnoho výhod, mezi ty nejdůležitější 

patří následující: 

 nízká cena - použitím neživé biomasy odpadá nutnost dodávat živiny, biomasa 

může být navíc získána jako odpadní produkt některé průmyslové fermentace. 

 biosorbent lze regenerovat a tím ho lze použít vícekrát. 

 při biosorpci dochází ke vzniku minimálního množství chemického a/nebo 

biologického odpadu. 

 vysoká rychlost a účinnost - proces trvá v řádech minut až hodin. 

 možnost opětovného získání kovu - výhodné zejména při větší hodnotě a množství 

kovu. 

 proces biosorpce není řízen buňkou, nevyskytují se problémy s metabolickými 

produkty, neživá biomasa také není náchylná k toxickým účinkům kovů. Biosorpce 

díky tomu také nemusí probíhat jen za podmínek vhodných pro živé buňky.[17, 18] 

Mezi nevýhody biosorpce lze zařadit tzv. časné nasycení, to znamená, že může 

docházet k obsazení molekulových vazebných míst jinými ionty.[19] Pro opětovné využití 

biosorbentu v procesu biosorpce je tedy nutná desorpce sorbovaného kovu a regenerace 

sorbentu. Jedná se ale o poměrně levné, jednoduché a také rychlé procesy, přičemž v rámci 

desorpce lze využít velkého množství zachyceného kovu vyšší cenové hodnoty.[2]  

3.1 Mechanismy biosorpce 

Proces biosorpce vyžaduje pevnou fázi, tedy sorbent nebo biosorbent, čímž je 

biologický materiál, a kapalnou fázi, kterou je rozpouštědlo. Sorbátem je ve většině 

případů voda, jež obsahuje rozpuštěné látky, které se sorbují.   

Zásluhou vysoké afinity sorbentu k sorbovaným vzorkům probíhá biosorpce 

různými mechanismy. Proces probíhá až k dosažení rovnováhy mezi množstvím 
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sorbovaného sorbátu a jeho množstvím zbylým v roztoku. Stupeň afinity sorbentu 

k sorbátu určuje jejich distribuci mezi pevnou a kapalnou fázi.  

Biosorpční mechanismy lze rozdělit dle závislosti na buněčném metabolismu na 

biosorpci na: 

 metabolismu závislou biosorpci. 

 biosorpci na metabolismu nezávislou.  

V průběhu procesu biosorpce nezávisle na metabolismu dochází k zadržení kovu 

fyzikálně-chemickou interakcí mezi kovem a funkční skupinou přítomnou na povrchu 

buňky. Tento proces je založen na fyzikální adsorpci, výměně iontu a chemické sorpci, 

které nejsou závislé na buněčném metabolismu. Tento typ biosorpce je relativně rychlý 

a může být reverzibilní. 

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

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

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

různě kombinovat, čímž pak dochází k celkové sorpci kovu, a fungují tak nezávisle na 

sobě.[20]   

Adsorpci kovů z vodného roztoku lze rozlišit na molekulovou a iontovou. Při 

molekulové adsorpci se sorbují celé molekuly, zatímco u iontové adsorpce dochází 

k sorpci pouze iontů. Tento proces je především závislý na polaritě povrchu tuhé části 

daného adsorbentu. Je-li povrch kladně nabitý, sorbují se anionty, naproti tomu jestliže je 

povrch se zápornou polaritou, jsou přednostně sorbovány kationty. Adsorpce kovů 

z vodného roztoku lze zařadit mezi nejčastější interakce mezi ionty kovů a buňkami.[21] 

Iontová výměna na rozdíl od adsorpce je založena na principu vyjádřeném 

následující rovnicí: 

BH + M
+
 ↔ BM + H

+                      
Rovnice 1 

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

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

dvoumocný kovový kation, a musí se tak uvolnit již dva protony.  

Iontová výměna počítá s konstantním počtem volných vazebných míst, což neplatí 

pro systémy s měnící se hodnotou pH. Míra elektrostatické přitažlivosti při biosorpci je 
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závislá na typu a množství vazebných míst v biomase a na tom, zda jsou tato místa 

ionizována nebo obsazena protonem či nějakým jiným iontem. To má zase souvislost 

s hodnotou pH a pKa jednotlivých funkčních skupin. Aminoskupiny jsou v protonované 

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

skupiny jsou neutrální a v protonovaném stavu a v deprotonovaném jsou negativně nabité, 

což způsobuje přitahování koncových kationtů. 

Tvorba komplexů, chelatace.  Komplex je polyatomická sloučenina tvořená 

převážně z jednoho nebo více centrálních atomů (obvykle kovového kationtu) obklopených 

ligandy, které jsou na ně vázány. Jednovazné ligandy se váží pouze přes jednu koordinační 

skupinu a obvykle tvoří ve vodě rozpustné iontové komplexy. Vícevazné ligandy obsahují 

více než jednu vazebnou skupinu. Pokud se takový ligand váže na jediný centrální kov, 

označuje se jako chelatační činidlo a komplexy se pak nazývají cheláty, kde kovový iont je 

uzavřen v cyklu. Většina chelátových ligandů obsahuje dusík, kyslík a síru.               

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

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

iontů na biomateriály s různými funkčními skupinami závisí na elektronegativitě, 

ionizačním a redoxním potenciálu a poloměru daných kovových iontů. 

Srážení kovů (precipitace) lze uskutečnit jak v roztoku, tak i na povrchu buněk. 

Proces může být závislý na buněčném metabolismu v případě, kdy mikroorganismus 

produkuje sloučeniny, jejž podporují proces srážení. Precipitace nemusí být závislá na 

metabolismu, nastává-li po chemické interakci mezi kovem a buněčnou stěnou. Srážení 

kovu z roztoku je také často spojeno s aktivním obranným mechanismem mikroorganismu, 

který reaguje na přítomnost toxického kovu tím, že produkuje sloučeniny podporující 

proces srážení.[22] 

Fyzikální adsorpce se uskutečňuje za podpory van der Waalsových sil. Tento 

proces předpokládá, že všechna vazebná místa na sorbentu jsou volná a ihned přístupná 

sorbátu z roztoku, jak popisuje rovnice:  

B
-
  +  M

+
  ↔  BM                 Rovnice 2 

kde  

B
-
  je volné vazebné místo,  

M
+
  kovový kation, 
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BM  adsorbovaný kov vázaný na sorbent.  

V procesu chemisorpce se uplatňují koordinační vazby mezi kationaktivními kovy 

(adsorbát) a některými funkčními skupinami částí povrchů buněčné stěny (adsorbentem). 

Mezi výborné adsorpční skupiny patří hlavně karboxylové a amino-skupiny.[23] Podstatou 

chemisorpce je tedy interakce často založená na elektronové vazbě. Proces probíhá jen na 

určitých místech povrchu adsorbentu, a to na tzv. aktivních (adsorpčních) centrech, která 

mají vyšší aktivační energii potřebnou pro vznik chemické vazby. Dochází tedy 

k vytvoření pouze jedné vrstvy molekul adsorbátu. Adsorpční kapacita je poměrně malá 

a celý proces je relativně pomalý, a to zejména za nízkých teplot.[24] 

3.2 Rovnováha biosorpčního procesu 

Kvalita biosorbentu je posuzována na základě množství sorbátu, které je sorbentem 

zachyceno a které zůstane navázáno. Pro tento účel byla zavedena veličina sorpční 

kapacita biosorbentu q, která je vyjádřená jako množství sorbátu vázaného jednotkou 

pevné fáze (hmotnosti či objemu). Výpočet sorpční kapacity je založen na materiálové 

bilanci sorpčního systému (viz rovnice 4): [25, 26] 

 
S

CCV
q

fi 
                                Rovnice 3 

kde je: 

V  objem roztoku obsahující kov,  

Ci  výchozí koncentrace, 

Cf  rovnovážná koncentrace kovu v roztoku,  

S  je množství přidaného biosorbentu (hmotnost sušiny biosorbentu).  

Pro průmyslové využití biosorpce je nutné studovat především rovnováhu systému 

kov – biosorbent a její matematické znázornění. Protože je sorpce proces exotermní 

a sorpční výkon se může měnit v závislosti na teplotě, je základním požadavkem pro 

zavedení modelu sorpce konstantní teplota během celého procesu.  

Závislost mezi sorpční kapacitou q a rovnovážnou koncentrací kovu zbylého 

v roztoku Cf za konstantní teploty se nazývá sorpční izoterma. Nejčastěji se pro popis 

biosorpce používají adsorpční izotermy Langmuira a Freundlicha.[26] Uvedené 
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matematické modely však platí jen pro jednoduchý systém biosorpce v jedné vrstvě na 

jednom typu biosorbentu.[27]  

Pro biosorpci je tedy Langmuirova izoterma vyjádřena rovnicí:  

eq

eq

bC

bCq
q



1

max
                                Rovnice 4 

kde je:  

qmax  maximální sorpční kapacita za daných podmínek a lze ji také interpretovat 

jako celkový počet vazebných míst, která jsou dostupná pro biosorpci,  

q  množství miligramů kovu zachyceného v gramu biosorbentu,  

Ceq  vyjadřuje zbytkovou koncentraci kovu v roztoku,  

b  konstanta vyjadřují poměr mezi sorpcí a desorpcí.  

  

Obrázek č. 1: Langmuirova izoterma [28] 

Dalším modelem jednovrstvé adsorpce je Freundlichova izoterma, která je 

empirické povahy a je interpretována jako sorpce na místa s rozdílnou afinitou.  

Freundlichova izoterma tedy předpokládá log-normální rozdělení afinity a pro 

biosorpci má exponenciální tvar viz následující rovnice: 

n
eqfCKq

1

                                     Rovnice 5 

kde je: 

q  množství miligramů kovu zachyceného v gramu biosorbentu,  

Ceq  vyjadřuje zbytkovou koncentraci kovu v roztoku, 

K Freundlichova empirické konstanta,  

n  Freundlichova empirické konstanta. 
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Tento model neuvádí konečnou sorpční kapacitu sorbentu, a proto může být použita 

jen při nízkých a středních koncentracích.[22, 26] 

 

Obrázek č. 2: Freundlichova izoterma[29] 

3.3 Faktory ovlivňující biosorpci 

Jak již bylo uvedeno, že biosorpce může probíhat za podmínek vhodných pro 

neživé buňky, teoreticky by se mrtvá biomasa mohla použít v jakémkoli prostředí, avšak 

samotný proces je ovlivňován několika faktory, které mohou mít významný vliv na sorpční 

kapacitu sorbentu nebo rychlost sorpce. Biosorpce je významně ovlivněna především 

hodnotou pH, koncentrací a druhem biomasy, přítomností dalších kovů, teplotou 

a počáteční koncentrací kovu.[22] 

Hodnota pH, neboli vodíkový exponent, je zřejmě nejvýznamnějším faktorem 

ovlivňujícím proces biosorpce, který ovlivňuje rozpustnost kovů, ionizaci funkčních 

skupin buněčných stěn biomasy a konkurenceschopnost kovů. V závislosti na pH se mění 

dostupnost volných vazebných míst. Při nižší hodnotě pH jsou tato místa částečně 

protonovaná, což znemožňuje přístup kladně nabitých kovových iontů. Při dostatečně 

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

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

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

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

snižuje rozpustnost kovů, vznikají hydroxidy kovů, které se srážejí a znesnadňují tak 

biosorpci. Pro většinu kovů se ukázalo jako nejvhodnější rozmezí pH 3 – 6.[30] Studiemi 

je však prokázáno, že se vzrůstající hodnotou pH, vzrůstá také sorpce těch kovových iontů, 

které se nemohou vyskytovat jako záporně nabité komplexy.[31] 



Tručková I.: Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) pomocí pecek meruněk (Prunus armeniaca) 

2012  13 

Všeobecně lze shrnout, že proces biosorpce kovů obvykle vzrůstá mezi hodnotami 

pH 4 – 8 a je tedy limitován pouze volbou biosorbentu a kovem. V některých případech 

vysoké hodnoty pH vedou k precipitaci kovu a k omezení procesu biosorpce.[32] 

 

Obrázek č. 2: Závislost biosorpce na pH roztoku [30] 

Teplotou je ovlivněna především stabilita kovu v roztoku, konfigurace buněčné 

stěny a stabilita komplexu buňky s navázaným kovem. Teplota v rozmezí 20 – 35 °C však 

proces biosorpce ovlivňuje velice málo. Biosorpce některých kovů (uranu, mědi) dokonce 

může probíhat bez omezení v širokém teplotním intervalu.[24] 

Během mnoha experimentů z posledních let, kdy byly zkoumány různé druhy 

biomasy, bylo zjištěno, že vliv má nejen druh, ale i růstové podmínky (kultivační 

médium), fyziologický stav a věk biomasy.  

Koncentrace biomasy má specifický vliv na biosorpci, kdy použití vysoké 

koncentrace není příliš efektivní, zatímco při nižších koncentracích dochází k vyššímu 

specifickému příjmu kovu.[22] Všeobecně platí, že vysoká koncentrace biomasy 

odstraňuje kov z roztoků velmi efektivně, ale hmotnost kovu na miligram suché hmotnosti 

biomasy je poměrně nízká.[33]  

Biosorpce se využívá především pro úpravu odpadních vod, které obsahují více než 

jeden typ kovových iontů. Biosorpce jednoho druhu kovu může být značně ztížena či 

dokonce znemožněna jiným druhem kovu přítomným v roztoku. Míra inhibice biosorpce 
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daného kovu závisí na síle, kterou se jednotlivé kovy váží na biomasu. Obecně platí, že 

lehké kovy (alkalické a kovy alkalických zemin) se váží slaběji než těžké kovy nebo 

radioaktivní prvky. Proto přítomnost lehkých kovů příliš neovlivňuje sorpci kovů těžkých. 

Mezi samotnými těžkými kovy se slabě váže zinek, který je proto více ovlivňován jinými 

kovy.[25] 

Neméně důležitým faktorem v procesu biosorpce jsou také otáčky, které ovlivňují 

promíchávání (třepání) sorbentu s roztokem kovu během biosorpce. Zde jsou však 

dostupné studie nejednoznačné v názoru na optimální hodnoty otáček. Nejčastěji se uvádí 

hodnoty používaných otáček v rozmezí 100-300 otáček za minutu.[34, 35, 36] Jelikož se 

všechny faktory se navzájem ovlivňují, není možné stanovit jednu optimální hodnotu.  

Otáčky však nemají na proces biosorpce tak významný vliv, jako například hodnota pH. 

S otáčkami je také úzce spjata doba, po kterou k promíchávání dochází. 

3.4 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.[37] 

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.[13] 

Vědci z McGillovi Univerzity v Montrealu identifikovali mnoho typů mikrobiální 

biomasy, jež jsou extrémně efektivní při odstraňování kovů. Některé typy biomasy jsou 

původem odpadní vedlejší produkty z mnoha průmyslových procesů fermentace, 

např. plíseň Rhizopus, bakterie Bacillus subtilit, residua při výrobě olivového oleje, 

aktivovaný kal z továren zpracovávající tekutý odpad.  

Další zdroje biomasy vážící na sebe kovy lze získat z oceánu, lze tu najít např. 

hojně se vyskytující mořské řasy, zvláště pak hnědé řasy Sargassum, Ecklonia, dále různé 

typy mořských hub. Tyto biomasy jsou základem pro biosorpční procesy odstraňování 
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těžkých kovů a mohou akumulovat až 25% přebytek své suché váhy ve prospěch těžkých 

kovů. Jako jsou olovo, kadmium, uran, měď, zinek a dokonce chrom a mnohé další. 

[22, 38] 

Jednotlivé typy mikroorganismů vykazují jiný způsob biosorpce z důvodu 

rozdílných staveb buněčných stěn. Řasy obsahují velké množství alginátu a fukoidinu, 

houby mají výraznou chitinovou vrstvu, grampozitivní bakterie mají zase silnou 

peptidoglykanovou vrstvu (tvoří až 90 % buněčné stěny) s teikoovými a teikuronovými 

kyselinami. Gramnegativní bakterie mají naopak peptidoglykanovou vrstvu velmi tenkou 

(tvoří pouze 10 – 20 %) a neobsahují teikoové kyseliny. Nad touto vrstvou však mají ještě 

vnější membránu, která je složena z fosfolipidů, lipoproteinů a lipopolysacharidů.[6, 39] 

Mořské houby skupiny Phaeophyta, Rhodophyta a Chlorophyta mají ve své 

polysacharidové síti skupiny hydroxylové, karboxylové a sulfátové.[22] 

Všechny výše zmíněné biopolymery obsahují velké množství kovy vázajících 

funkčních skupin jako je hydroxylová skupina, karbonylová a karboxylová skupina, 

funkční skupiny obsahující síru (sulfátová, sulfhydrylová a thioetherová), dusíkaté funkční 

skupiny (aminy, amidy, iminy, imidazoly) a skupiny s fosforem (fosfátová 

a fosfodiesterová). Někdy a to především kvůli konformaci a stérickým zábranám těchto 

funkčních skupin může dojít až k znemožnění procesu biosorpce. [17, 22]  

Biomasa je mnohem levnější než ostatní běžně vyráběné sorbenty či iontoměniče 

a přitom je její účinnost v odstraňování těžkých kovů srovnatelná s komerčními sorbenty 

i iontoměniči, což platí především při nízkých koncentracích kovů v odpadní vodě.[40, 41]  

Jako sorbent se také často používá i odpadní biomasa, např. z potravinářského nebo 

fermentačního průmyslu, přičemž získání takového biosorbentu je velmi snadné. Po použití 

jako sorbentu se zároveň dá velmi snadno spálit.[17] 

Využívání nežijící biomasy jako biosorbentu také umožňuje pracovat s ní 

v jakémkoliv prostředí bez ohledu na fyzikální podmínky, tj. bez ohledu na pH, teplotu 

anebo koncentraci kovu. Jak již bylo uvedeno, proces biosorpce samotný je však na 

fyzikálních podmínkách závislý, některé faktory sorpci extrémně snižují, jiné napomáhají 

rychlejšímu navázání i větší sorpční kapacitě daného sorbentu.[17, 33]   
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Použití biosorbentů z odpadní neživé biomasy ve velkém měřítku je komplikováno 

především přepravou, nevhodnou konzistencí a nestálostí materiálu a jinými podobnými 

problémy. Aby byly biosorbentů lépe a účelněji využité, dochází k jejich úpravě fyzikální 

a do určité míry také chemické, čímž se vlastnosti biosorbentu podstatně zlepšují. Navíc 

různě upravené sorbenty mají také vyšší sorpční potenciál.[11] 

Hlavním krokem fyzikálního zpracování je usušení biomasy, po kterém v případě, 

že se jedná o hmotu větších částic, následuje mletí. Velikost částic má totiž také určitý vliv 

na proces biosorpce, přičemž výhodou je lepší skladovatelnost takto upraveného 

biosorbentu. Obvykle se také biosorbent lisuje do granulí nebo bloků.[42]   

Dalším krokem úpravy biosorbentu je úprava tepelná, jelikož již samotná 

inaktivace organismů se často provádí vysokou teplotou.[43] Před vlastní tepelnou úpravou 

je však daný biosorbent vystaven působení silné kyseliny, která jej zbaví vody 

a charakteristicky tím pozmění jeho strukturu. Následně se sorbent „spálí“ působením 

vysoké teploty po dobu několika hodin.[44] 

Chemická úprava biosorbentu se provádí za účelem zvýšení efektivity sorpce. 

Působením formaldehydu na většinu bakteriálních buněk dochází k jejich mírnému 

narušení stavby buněčné stěny a jejímu rozvolnění, čímž dochází ke zvýšení jejich 

sorpčních kapacit spojených pravděpodobně díky rozšíření dostupného sorpčního 

povrchu.[45] 

Pro desorpci těžkých kovů z organismu se přidává k biomase nejčastěji 0,1 - 1 M 

EDTA, 1 M NaOH, 1 M NaCl nebo 0,01 M HCl. Sorpční schopnosti lze obnovit 0,1 M 

uhličitanem sodným nebo zředěnou kyselinou chlorovodíkovou v případě použití 

hydroxidu k desorpci.[46] 

3.4.1 Pecky meruněk 

Meruňka obecná (Prunus armeniaca, synonymum Armeniaca vulgaris) je strom 

z rozsáhlého rodu slivoň Prunus, kam patří také broskvoň, třešeň nebo švestka. Meruňky 

pocházejí z Číny nebo ze Sibiře, nikoli z Arménie, kde se s nimi poprvé setkal Alexandr 

Veliký. Velkou oblibu získaly u Římanů, kterým se ale nikdy nepodařilo vysadit je 

v Evropě. Zřejmě nejstarší vyšlechtěnou odrůdou je ´Bredase´, která se svým vzhledem 

velmi blíží popisu meruněk starých Římanů.[47]  
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Plody meruňky jsou peckovice s oranžovým oplodím. Dozrávají většinou uprostřed 

léta. Konzumují se buď v čerstvém stavu, zavařené nebo v podobě marmelády. Ta je velmi 

oblíbena pro kyselosladkou chuť a příjemnou vůni. Peckovice jsou 4 až 8 cm dlouhé, 

jemné sametově chlupaté, žlutavé nebo sytěji žluté. Pecka poměrně velká, hladká od 

dužiny se dobře odděluje, jen při okraji se 2-3 ztlustlými rýhami. V České republice se 

pěstování meruněk daří nejlépe na jižní Moravě.[50] 

 

 

Obrázek č. 3: Meruňka obecná [47] 

3.5 Aplikační využití biosorpce 

Při odstraňování kovů a detoxikaci průmyslových kovů obsahujících tekutých 

odpadů lze využít celou řadu vhodně formulovaných biosorbentů. Nejúčinnějším modelem 

pro tyto účely je sorpce s uspořádáním plných sloupců, tzv. packed-column. Recyklaci 

uložených kovů z nasycených biosorbentů lze jednoduše uskutečnit díky tomu, že kovy 

mohou být snadno uvolněny z biosorbentu v koncentrovaném mycím roztoku, který také 

regeneruje biosorbent pro následné znovuužití. Toto a extrémně nízká cena biosorbentu má 

za následek, že tento proces je vysoce ekonomický a konkurenceschopný zvláště pak pro 

aplikace v oblasti ochrany životního prostředí, kde slouží k detoxikaci tekutých odpadů při 

procesech zpracování kovů a pokovování, při důlních operacích, při zpracování rud, při 

výrobě baterií a akumulátorů, v uhlím vyhřívaných továrnách atd.[38] 

Je-li biosorpce využívána jako alternativní řešení při úpravě odpadních vod, je 

rozhodujícím faktorem pro udržení nízké ceny regenerace biosorbentu a možnost obnovení 

kovu extrahovaného z kapaliny. K tomu je důležitá schopnost desorpce sorbovaného kovu 

a regenerace biosorbentu pro další cyklus.  
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Desorpce by tak měla zachycovat kov a vydávat ho v koncentrované formě, 

obnovovat biosorbent v co nejpůvodnější formě bez jakýchkoliv fyzikálních změn či 

poškození. Zatímco regenerace biosorbentu je spojena s vymýváním kovu vhodným 

roztokem, je typ a síla tohoto roztoku závislá na rozšíření navázaného kovu.  

Jako vymývací roztoky kovu z biomasy lze použít roztoky minerálních kyselin, 

např. kyseliny chlorovodíkové, octové, sírové a dusičné. Při jednom pokusu byla 

zkoumána regenerace imobilizované biomasy Rhizopus nigricans, jež sorbovala Cr(VI), 

0,01M roztokem minerálních kyselin, solí, alkálií, neionizovanou vodou a roztokem pufru. 

Hodnoty desorpce různých elučních činidel jsou uvedeny v Tabulce 1.[22] 

Tabulka č. 2: Procenta desorpce Cr(VI) z polysulfonové biomasy [22] 

Kyselá eluční činidla Minerální eluční činidla 

kyselina octová 13,61  1,6 dusičnan amonný 58,77  3,3 

kyselina mravenčí 19,75  1,4 síran amonný 61,83  2,7 

kyselina chlorovodíková 10,51  0,6 chlorid vápenatý 45,26  2,6 

kyselina sírová 24,36  2,5 dusičnan draselný 75,24  3,3 

kyselina dusičná 9,99  1,3 chlorid draselný 42,15  3,8 

Zásaditá eluční činidla dihydrát citronanu sodného 69,79  3,8 

hydroxid sodný 87,91  3,0 chlorid sodný 32,25  3,1 

hydrogenuhličitan vápenatý 89,14  3,3 Ostatní eluční činidla 

uhličitan vápenatý 91,91  3,9 hydrogenuhličitanový pufr (pH 9,8) 69,36  2,9 

hydroxid draselný 67,79  3,8 fosfátový pufr (pH 7,5) 57,80  3,0 

uhličitan draselný 75,37  3,7 pufr TRIS (pH 7,0) 56,92  3,7 

  deionizovaná destilovaná voda 26,94  1,5 

 

3.6 Chrom  

V přírodě se chrom vyskytuje např. jako minerál chromit (FeCr2O4), krokoit 

(PbCrO4) a chromový okr (Cr2O3).[30] Chrom se také v přírodě vyskytuje spolu se 

železem, přirozeně ve formě trojmocného kationu Cr(III), méně toxického z důvodu 

omezené rozpustnosti ve vodě a schopnosti tvořit pevné komplexy s půdními minerály. 

Šestimocný kation vytváří chromáty, které vykazují silné oxidační účinky a jsou snadno 

mobilizovatelné ve vodě i půdě, odkud proniká do buněk, kde způsobuje oxidativní 
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poškození.[49] Šestimocný chrom je tak již v malých koncentracích toxický pro skoro 

všechny organismy, rostliny i živočichy, včetně člověka. [50] 

Trojmocný chrom se sorbuje na hydratovaných oxidech Fe, Mn, Al a to zejména 

v alkalickém prostředí, proto je velká část chromu v přírodních vodách vázána na 

nerozpuštěné látky a sedimenty. U šestimocného chromu je adsorpční schopnost mnohem 

menší a to pouze v kyselém prostředí, jelikož chrom je přítomen jako anion.  

Šestimocný oxidační stav chromu nepřímo ovlivňuje také růst rostlin a způsobuje 

v nich jeho akumulaci. Prostřednictvím rostlin se chrom dostává do potravinového řetězce, 

čímž se stává toxickým také pro různé druhy zvířat.[51]  

Oxid chromový jako složka pokovovacích lázní se používá jako oxidační činidlo 

a lze ho využít jako výchozí látkou pro přípravu organokovových sloučenin a esterů 

kyseliny chromové. Estery kyseliny chromové se využívají při organické syntéze 

v katalytické chemii. Sloučeniny chromité a chromany se používají k vybarvování tkanin, 

k moření a leptání kovů a v kožedělném průmyslu při vyčiňování kůží, pro impregnaci 

dřeva a také výrobu zrcadel. Chromany se též využívají při výrobě organických barviv 

a minerálních pigmentů. Sloučeniny chromu našly také využití jako anorganické pigmenty 

(Cr2O3, PbCrO4).[52, 53] 

Největším zdrojem znečištění ovzduší chromem ve stavu Cr(III) je spalování 

fosilních paliv, kdy se do ovzduší dostává v prachových částicích. Dalšími zdroji 

znečištění dle IRZ jsou cementárny (cement obsahuje chrom), spalovny komunálních 

odpadů, výfukové plyny z automobilů s katalyzátorem, emise z klimatizačních chladících 

věží používajících sloučeniny chromu jako inhibitory koroze a polétavý asbest 

z opotřebovaných brzdových obložení automobilů (azbest obsahuje chrom). [53] 

Pak jsou tu také antropogenní zdroje šestimocného chromu, mezi které patří 

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

průmyslu, kde je součástí některých barvicích lázní, spalování fosilních paliv. Dalšími 

zdroji jsou některé inhibitory koroze používané v chladicích okruzích, při rozvodu teplé 

vody nebo při čištění kotlů. Značné koncentrace lze nalézt ve vodách z hydraulické 

dopravy popílků.[34] Je také možné znečištění do půdy či podzemní vody ze špatně 

zabezpečených skládek, může docházet k uvolňování do prostředí při nakládání s odpady 

s obsahem chromu (komunální odpad, odpadní kaly, odpady z pokovování a zpracování 
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chromu). Šestimocný chrom mohou obsahovat i některé výrobky denní spotřeby: některé 

inkousty, barviva, papír, některé podlahové krytiny, výrobky z kůže, magnetické pásky, 

baterie, svíčky, nekorodující oceli a několik málo jiných slitin a některé tonery pro xeroxy. 

[53] 

Ve vodě se chrom obecně vyskytuje pouze ve dvou oxidačních stupních a to jako 

trojmocný chrom Cr(III) a šestimocný chrom Cr(VI). U trojmocného chromu Cr(III)
 
jde 

z rozpuštěných forem výskytu o jednoduchý ion Cr
3+ 

a hydroxokomplexy [CrOH]
2+

 až 

[Cr(OH)4]
-
. V této formě může existovat pouze v kyselém prostředí při pH pod hodnotu 

3,5. Má také velké kompletační schopnosti a tvoří ligandy se sírany, fluoridy, NH3, 

kyanidy atd. Šestimocný chrom Cr(VI) se vyskytne ve formách CrO4
2-

, HCrO4
-
 

a v průmyslových odpadech také Cr2O7
2-

. Podléhá snadno hydrolýze za vzniku Cr(OH)3, 

jenž určuje rozpustnost Cr(III). Ve vodě se většina Cr
3+ 

váže na částice nečistot a spolu 

s nimi klesá ke dnu, z tohoto důvodu je obvykle ve vodě přítomno pouze malé množství 

rozpuštěného Cr
3+

. Sloučeniny šestimocného chromu Cr(VI)
 
jsou většinou dobře rozpustné 

ve vodě. Výjimku tvoří pouze chroman olovnatý, stříbrný a barnatý. Pokud je tedy 

zapotřebí odstranit z vody Cr(VI), musí se nejprve redukovat na Cr(III), což se v praxi 

provádí železnatými solemi.[54] 

Chrom je v nízké koncentraci přítomen ve všech typech půd a dále v sopečném 

prachu a plynech. V půdě je trojmocný chrom na rozdíl od šestimocného navázán na 

záporně nabité půdní částice, a proto jen jeho malá část proniká z půdy do podzemních 

vod.  

Jelikož se šestimocný chrom, na rozdíl od Cr(III) nesorbuje na půdní částice, je 

mnohem mobilnější. Pokud nejsou přítomné organické látky, je Cr(VI) za aerobních 

podmínek stabilní po dlouhou dobu. Ale v přítomnosti jakékoliv organické hmoty se díky 

svým silným oxidačním schopnostem poměrně rychle redukuje na trojmocný chrom. Na 

základě této skutečnosti nebezpečí vysokých koncentrací Cr(VI) hrozí pouze v blízkosti 

jeho zdroje. V anaerobním prostředí se šestimocný chrom redukuje velmi rychle.  

Emise šestimocného chromu do prostředí, kde se může kumulovat například 

v zeminách či sedimentech, jsou proto velmi nežádoucí, protože z takových rezervoárů 

může být chrom změnou vnějších podmínek i za mnoho let uvolněn a způsobit závažné 

škody a zdravotní rizika.[53]  
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Chrom sice patří mezi esenciální mikroprvky, kdy se podílí například na regulaci 

hladiny glukosy v krvi a na syntéze nukleových kyselin. Ve vyšších koncentracích je ale 

toxický, přičemž toxicita závisí hlavně na oxidačním stupni. Pro rostliny, živočichy a také 

bakterie jsou toxické sloučeniny Cr(VI), který má také karcinogenní a genotoxické účinky. 

Ovlivňuje rovněž chuť a barvu vody. Z tohoto důvodu je třeba při analytických stanovení 

rozlišovat celkovou koncentraci chromu a koncentraci Cr(VI). [54, 55]  

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

ryby je šestimocný chrom středně jedovatý. Všeobecně má chrom v šestimocném stavu 

karcinogenní a genotoxické účinky.[56] Šestimocný chrom ovlivňuje také chuť a barvu 

vody, proto je nutné stanovení, jak celkové koncentrace chromu, tak analytické odlišení 

koncentrace Cr(VI). Přípustné emisní limity pro průmyslové odpadní vody podle přílohy 

č. 1B k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, jsou uvedeny v Tabulce 1.[54]  

Tabulka č. 3: Přípustné znečištění některých druhů vod celkovým a šestimocným chromem (převzato a 

upraveno z Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů) [57] 

Druh vod 

Přípustná koncentrace 

celkového chromu 

mg/l 

Přípustná koncentrace 

šestimocného chromu 

mg/l 

Vodárenské toky 0,05 0,02 

Ostatní toky 0,3 0,05 

Odpadní vody odváděné jednotnou a 

splaškovou kanalizací  

0,5 0,1 

 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitost povolení 

k vypouštění odpadních vod, náležitost povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech obsahuje také v příloze č. 3 přípustné 

limity pro obsah šestimocného chromu obsaženého ve vypouštěných odpadních vodách 

z různých průmyslových odvětví.[57] 

Sloučeniny obsahující šestimocný chrom jsou podstatně toxičtější, avšak 

v přítomnosti organických látek se rychle transformuje na Cr(III). Chrom je klasifikován 

jako lidský karcinogen a jako takový způsobuje rakovinu plic, nádory nosní dutiny 

a zažívacího traktu.[53, 55] 
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Níže jsou uvedené limitní koncentrace sloučenin chromu, které platí v České 

republice pro ovzduší pracovišť [53]:  

 pro sloučeniny Cr
VI

: PEL – 0,05 mg/m
-3

, NPK – P – 0,1 mg/m
3 

 pro ostatní sloučeniny chromu (včetně chromanu olovnatého a zinečnatého):  

PEL – 0,5 mg/m
3
, NPK – P – 1,5 mg/m

3
. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části diplomové práce jsem se zabývala metodikou sběru pecek 

meruněk (Prunus armeniaca), úpravy a chemické aktivace tohoto biosorbentu pro 

následný proces biosorpce. Dále jsem se zabývala kinetikou adsorpce šestimocného 

chromu, stanovením adsorpční kapacity zvoleného biosorbentu  a především faktory 

ovlivňující průběh proces biosorpce.   

4.1 Metodika sběru biosorbentu a jeho příprava pro chemickou aktivaci 

Pecky meruňky obecné (Prunus armeniaca) jsem sbírala v lokalitě Jižní Moravy, 

přesněji v Jihomoravském kraji v regionu Znojmo, v období měsíce července roku 2011.   

 

Obrázek č. 4: Sběr pecek meruněk 

4.1.1 Zrnitostní úprava 

Pro snadnější následné zpracování bylo třeba umyté a vysušené pecky nejdříve 

rozdrtit na menší částice. Tyto rozdrcené částice již bylo možno mlít na laboratorním 

mlýnku typu IKA A11 Basic (IKA - Werke, Německo). Namletý materiál biosorbentu 
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jsem dále přesila přes laboratorní síta (fa Retsch, Německo) na zrnitostní třídu 1-2 mm,  

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

 

Obrázek č. 5: Jednotlivé zrnitostní frakce studovaného sorbentu   

4.1.2 Tepelná úprava biosorbentu 

Zrnitostně upravený biosorbent byl dále sušen při 105 °C do konstantní hmotnosti 

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

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

adsorpční kinetiky a rovnováhy procesu biosorpce. 

4.2 Metodika chemické aktivace 

Aby byly zajištěny lepší vazebné interakce biosorbentu, bylo třeba ho aktivovat 

aktivačním činidlem. Aktivační činidla jsem použila stejné jako v předchozích pracích z 

jiných studií [7, 10, 12], kterými byla kyselina chlorovodíková (HCl) a hydroxid sodný 

(NaOH) o molárních koncentracích 0,1mol/l, 1 mol/l a 2mol/l. V rámci slepého stanovení 

jsem na stejně mechanicky a tepelně upravený vzorek pecek meruněk nepoužila aktivační 

činidla, ale pouze destilovanou vodu. Slepým vzorkem jsem chtěla ověřit schopnost sorpce 

u chemicky neaktivovaného biosorbentu. 

Vstupní množství biosorbentu pro chemickou aktivaci bylo 10g/l aktivačního 

činidla. Tepelně a zrnitostně upravený biosorbent o frakcích 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm  

a 4-5 mm jsem navážila na analytických váhách typu TB – 215D (Denver Instrument, 

Germany) a nasypala do plastové vzorkovnice. K takto nachystanému sorbentu jsem 

přidala roztok příslušného aktivačního činidla. Následně jsem takto připravené vzorky 

sorbentu pro aktivaci umístila na třepačku typu GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká 
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republika) a nechala třepat při konstantních otáčkách 150 ot./min v časových intervalech 

15, 30, 60 a 90 min pro každou koncentraci aktivačního činidla.  

Po uplynutí časového intervalu jsem vzorek sorbentu promyla destilovanou vodou 

a ponechala ho v destilované vodě stát po dobu 24 h, aby byl odstraněn případný zbytek 

aktivačního činidla, což jsem ověřovala měřením hodnoty pH destilované vody po promytí 

aktivovaného sorbentu. Nakonec jsem aktivovaný sorbent oddělila od destilované vody, 

a jak již bylo zmíněno výše, sušila jsem ho při 105 °C do konstantní hmotnosti. 

 

Obrázek č. 6: Metodika přípravy biosorbentu 
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4.3 Metodika analýzy 

Hodnoty vstupní koncentrace (Ci) jsem ověřila analýzou použitých modelových 

roztoků Cr(VI). Vstupní (Ci) i rovnovážné koncentrace (Cf) jsem analyzovala 

spektrofotometrickou metodou na spektrofotometru HACH typu DR 2800 (HACH 

LANGE GmbH, Německo) v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, Vysoké 

školy báňské - Technické univerzity v Ostravě (viz Obrázek 8). Všechna měření jsem 

opakovala ve třech shodných analýzách, proto jsou uváděné hodnoty modelování kinetiky 

adsorpce střední hodnotou průměru.  

 

Obrázek č. 7: Analýza vzorků biosorbentu   

4.4 Metodika modelování adsorpční kinetiky  

Metodikou modelování adsorpční kinetiky lze zjistit dobu expozice, která je 

potřebná pro biosorpci daného kovu a pro ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi, z tohoto 

důvodu kinetika adsorpce předchází modelaci adsorpčních izoterem. 

Pro modelování adsorpční kinetiky byla nezbytná příprava modelového roztoku 

šestimocného chromu. Ve studovaných publikacích bylo využíváno pro tento experiment 

široké rozmezí vstupních koncentrací roztoků (od 50 až po 300 mg/l). Pro své experimenty 

jsem si zvolila jejich střední hodnotu, tedy 150 mg/l. Modelové roztoky Cr(VI) byly 
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připravovány ze standardu dichromanu draselného (K2Cr2O7) firmy Penta a to vždy v den 

použití. Vstupní koncentraci biosorbentu v modelovém roztoku šestimocného chromu byla 

ponechána na základě zkušeností z jiných studií [7, 10, 12] na hodnotě 20 g/l. Do 

vzorkovnice jsem vždy k přesně naváženému 1 g zrnitostně, tepelně a chemicky 

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

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

150 ot./min po dobu 1, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h. Ve stanovených časových intervalech jsem 

vzorky odebrala a zfiltrovala přes filtrační papír o hustotě 84 g/m
2
. U výsledného filtrátu 

jsem následně spektrofotometricky stanovila obsah šestimocného chromu po procesu 

biosorpce a vždy změřila jeho hodnotu pH stolním pH metrem typu ION 340i (WTW, 

Česká republika).   

 

Obrázek č. 8: Třepačka typu GFL 3031 (fa HELAGO-CZ s.r.o., Česká republika)   

Obsah šestimocného chromu jsem analyzovala, jak v modelovém roztoku Cr(VI) 

v rámci ověření vstupní koncentrace (Ci), tak ve výsledném filtrátu jako zbytkovou 

koncentraci (Cf) po ukončení procesu biosorpce, spektrofotometrickou metodou dle normy 

ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická 
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metoda s 1,5-difenylkarbazidem.[58] Analýzy jsem prováděla na přístroji HACH typu 

DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Německo) v laboratoři Institutu Environmentálního 

inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Vzorky modelových 

roztoků Cr(VI) a výsledných filtrátů jsem ředila tak, aby koncentrace byla v rozsahu 

kalibrační přímky přístroje (tedy 0-2 mg/l). Každé měření jsem prováděla třikrát v rámci 

kontroly a zachování reprodukovatelnosti výsledků, všechny uváděné výsledky jsou tedy 

střední hodnotou průměru. 

 

Obrázek č. 9: Měření analýzy vzorků biosorbentu na spektrofotometru HACH typu DR 2800 

(HACH LANGE GmbH, Německo) 

Na základě naměřených vstupních a výstupních koncentrací jsem vypočítala 

adsorpci šestimocného chromu q pomocí následujícího vztahu):  

 
S

CCV
q

fi 
  Rovnice 3 

kde je: 

q  adsorpce kovu (mg/g); 

V  objem modelového roztoku šestimocného chromu (l); 

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

Cf  výstupní koncentrace modelového roztoku šestimocného chromu (mg/l); 
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S  množství sorbentu přidaného do modelového roztoku šestimocného chromu 

(g). 

Ke grafickému znázornění závislosti adsorpce šestimocného chromu peckami 

meruněk na čase jsem použila program „Microsoft Office Excel“.          
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V následujícím textu se zabývám hodnocením svých výsledků, které jsem získala 

na základě bádání kinetiky sorpce, na základě kterého jsem určila sorpční kapacitu 

biosorpce a tedy v podstatě její účinnost. Pozornost zde věnuji také hodnocení svých 

dílčích výsledků zjištěných při studiu vlivu trojmocného chromu na vlastní stanovení jeho 

šestimocné formy.  

Adsorpční kinetiku jsem studovala na vzorcích sorbentu chemicky aktivovaného 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentracích 0,1 mol/l; 1 mol/l a 2 mol/l a to pro jednotlivé 

zrnitostní frakce, tedy 1-2 mm; 2-3 mm a 3-4 mm. Vzhledem k tomu, že nebylo 

předmětem práce studovat faktory ovlivňující biosorpci, byla studie kinetiky realizována 

při běžných podmínkách, které byly verifikovány na Institutu environmentálního 

inženýrství na základě předešlých experimentální závěrečných pracích, tedy byly 

zachovány otáčky během třepání (150 ot./min.) a laboratorní teplota (20 °C). Výsledky 

kinetiky adsorpce šestimocného chromu jsem znázornila graficky. Vzhledem k tomu, 

abych docílila toho, aby byly grafy přehledné a bylo možné co nejlépe provést hodnocení 

výsledků, tak jsem vytvořila grafické zobrazení individuálně pro každou zrnitostní frakci 

a koncentraci aktivačního činidla. Vzhledem k faktu, že pro stanovení Cr(VI) byla 

aplikována spektrofotometrická metoda, dle platné ČSN pro jeho stanovení, na základě 

které je nutné odstranit Cr(III), což předchozí práce v metodice nezohledňovaly, provedla 

jsem rovněž porovnání stanovení Cr(VI) s vysrážením Cr(III), abych mohla vyhodnotit, 

rozdíl mezi zjištěnými výsledky a tak také vyhodnotit, zda během sorpce mnou studovaný 

sorbent (pecky meruněk) neredukuje část sorbovaného Cr(VI) na Cr(III), který by tak mohl 

zůstávat v roztoku a negativně ovlivňovat výsledek stanovení. V práci jsou proto 

vyhodnoceny obě alternativy. V grafech je tedy vyjádřena závislost adsorpční kapacity 

pecek meruněk na čase pro zvlášť pro jednotlivé koncentrace aktivačního činidla 

a zrnitostní frakce pro vzorek, u kterého byl před stanovením vysrážen trojmocný chrom 

a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

Na následujícím Obrázku č. 10 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 1-2 mm, 
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koncentraci aktivačního činidla 0,1 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

 

Obrázek č. 10: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 1-2 mm 

aktivované 0,1-M HCl 

Vysvětlivky: 0,1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 1-2 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 

Jak lze vidět na Obrázku 10, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází po dvanácti hodinách expozice modelovým roztokem Cr(VI) 

o koncentraci 100 mg/l. Poté se již sorpční kapacita výrazně nemění, pouze mírně stoupá 

v případě sorbentu, který byl aktivován kyselinou dané koncentrace po dobu 30 min. a to 

jak u vzorku, kde byl Cr(III) vysrážen, tak také u vzorku, kde vysrážen nebyl, takže se 

domnívám, že výsledek nemohl být zkreslen jeho přítomností. Průběh i výsledky kinetiky 

adsorpce šestimocného chromu u vzorků biosorbentu o velikostní frakci 1-2 mm jsou 

velmi podobné. Lze konstatovat, že u vzorků, kde byl před vlastním stanovením Cr(VI) 

vysrážen Cr(III) jsou hodnoty sorpční kapacity o něco nižší. Největší sorpční kapacitu 

(1,99 mg/g, tj. 38% účinnost) u vzorků s vysráženým Cr(III) jsem zaznamenala u vzorku 

aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l s časem aktivace 15 min 

(0,1M/HCl/15/1-2*). V případě, kdy Cr(III) vysrážen nebyl, jsem zjistila největší sorpční 
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kapacitu (2,06 mg/g, tj. 41% účinnost) u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l s časem aktivace 60 min (0,1M/HCl/60/1-2). 

Na následujícím Obrázku č. 11 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 1-2 mm, 

koncentraci aktivačního činidla 1 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

 

Obrázek č. 11: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 1-2 mm 

aktivované 1-M HCl 

Vysvětlivky: 1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 1-2 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 

Jak z Obrázku 11 patrné, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází po dvanácti hodinách expozice modelovým roztokem Cr(VI) 

o koncentraci 100 mg/l. Poté se již sorpční kapacita výrazně nemění. Průběh i výsledky 

kinetiky adsorpce šestimocného chromu u vzorků biosorbentu o velikostní frakci 1-2 mm 

jsou rovněž velmi podobné. Lze konstatovat, že u vzorků, kde byl před vlastním 

stanovením Cr(VI) vysrážen Cr(III) se významně již neliší od vzorků bez vysrážení Cr(III). 

Největší sorpční kapacitu (3,23 mg/g, tj. 66% účinnost) u vzorků s vysráženým Cr(III), ale 

i bez vysrážení Cr(III) (3,47 mg/g, tj. 69% účinnost) jsem shodně zaznamenala u vzorku 
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aktivovaných kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l s časem aktivace 30 min 

(1M/HCl/15/1-2*; 1M/HCl/15/1-2).  

Na následujícím Obrázku č. 12 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 1-2 mm, 

koncentraci aktivačního činidla 2 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

 

Obrázek č. 12: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 1-2 mm 

aktivované 2-M HCl 

Vysvětlivky: 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 1-2 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 

Jak je z Obrázku č. 12 patrné, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází shodně jako u předchozích případů po dvanácti hodinách expozice 

modelovým roztokem Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. Poté se již sorpční kapacita výrazně 

nemění. Průběh i výsledky kinetiky adsorpce šestimocného chromu u vzorků biosorbentu 

o velikostní frakci 1-2 mm jsou téměř shodné u vzorků s vysrážením Cr(III) i bez jeho 
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vysrážení. Lze tedy konstatovat, že u vzorků, kde byl před vlastním stanovením Cr(VI) 

vysrážen Cr(III) se neliší od vzorků bez vysrážení Cr(III). Největší sorpční kapacitu 

(4,09 mg/g, tj. 82% účinnost) u vzorků s vysráženým Cr(III) jsem zaznamenala u vzorku 

aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l s časem aktivace 15 min 

(2M/HCl/15/1-2*) v 24 h. V případě, kdy Cr(III) vysrážen nebyl, jsem zjistila největší 

sorpční kapacitu (3,95 mg/g, tj. 79% účinnost) u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l s časem aktivace 15 min (2M/HCl/15/1-2) v 12 h.  

Na následujícím Obrázku č. 13 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 2-3 mm, 

koncentraci aktivačního činidla 0,1 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

 

Obrázek č. 13: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 2-3 mm 

aktivované 0,1-M HCl 

Vysvětlivky: 0,1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 2-3 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 
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Jak je z Obrázku č. 13 patrné, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází shodně jako u předchozích případů po dvanácti hodinách expozice 

modelovým roztokem Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. Poté se již sorpční kapacita výrazně 

nemění. Průběh i výsledky kinetiky adsorpce šestimocného chromu u vzorků biosorbentu 

o velikostní frakci 2-3 mm jsou téměř shodné u vzorků s vysrážením Cr(III) i bez jeho 

vysrážení. Lze ale konstatovat, že vzorek, který byl aktivován aktivačním činidlem dané 

koncentrace po dobu 90 min. a před stanovením Cr(VI) byl vysrážen Cr(III) se chová zcela 

odlišně. Průběh jeho sorpční kapacita a tedy i účinnost sorpce je odlišný než u ostatních 

vzorků. Největší sorpční kapacitu (3,59 mg/g, tj. 72% účinnost) u vzorků s vysráženým 

Cr(III) jsem zaznamenala u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

0,1 mol/l s časem aktivace 90 min (0,1M/HCl/90/2-3*) v 12 h. Ve srovnání s nejvyšší 

sorpční kapacitou pro vzorky s nevysráženým Cr(III) byl rozdíl v účinnosti sorpce 52%. 

V případě, kdy Cr(III) vysrážen nebyl, jsem zjistila největší sorpční kapacitu (1,02 mg/g, 

tj. 20% účinnost) u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

0,1 mol/l s časem aktivace 60 min (0,1M/HCl/60/2-3) v 12 h.  

Na následujícím Obrázku č. 14 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 2-3 mm, 

koncentraci aktivačního činidla 1 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

Jak je z Obrázku č. 14 patrné, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází shodně jako u předchozích případů, po dvanácti hodinách expozice 

modelovým roztokem Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. Poté se již sorpční kapacita výrazně 

nemění. Lze konstatovat, že u vzorků, kde byl před vlastním stanovením Cr(VI) vysrážen 

Cr(III) jsou hodnoty sorpční kapacity o něco nižší. Největší sorpční kapacitu (1,42 mg/g, 

tj. 28% účinnost) u vzorků s vysráženým Cr(III), ale i bez vysrážení Cr(III) (1,85 mg/g, 

tj. 37% účinnost) jsem shodně zaznamenala u vzorku aktivovaných kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l s časem aktivace 60 min (1M/HCl/60/2-3*; 

1M/HCl/60/2-3) po 24 h.  
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Obrázek č. 14: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 2-3 mm 

aktivované 1-M HCl 

Vysvětlivky: 1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 2-3 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 

Na následujícím Obrázku č. 15 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 2-3 mm, 

koncentraci aktivačního činidla 2 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

Jak je z Obrázku č. 15 patrné, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází shodně jako u předchozích případů po dvanácti hodinách expozice 

modelovým roztokem Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. Poté se již sorpční kapacita výrazně 

nemění. Průběh i výsledky kinetiky adsorpce šestimocného chromu u vzorků biosorbentu 

o velikostní frakci 2-3 mm jsou téměř shodné u vzorků s vysrážením Cr(III) i bez jeho 

vysrážení. Lze tedy konstatovat, že u vzorků, kde byl před vlastním stanovením Cr(VI) 

vysrážen Cr(III) se významně neliší od vzorků bez vysrážení Cr(III). Největší sorpční 

kapacitu (1,73 mg/g, tj. 35% účinnost) u vzorků s vysráženým Cr(III) jsem zaznamenala 
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u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l s časem aktivace 

90 min (2M/HCl/90/2-3*) po 9 h. V případě, kdy Cr(III) vysrážen nebyl, jsem zjistila 

největší sorpční kapacitu (1,72 mg/g, tj. 34% účinnost) u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l s časem aktivace 90 min (2M/HCl/90/2-3) v 12 h.  

 

Obrázek č. 15: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 2-3 mm 

aktivované 2-M HCl 

Vysvětlivky: 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 2-3 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 

Na následujícím Obrázku č. 16 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 3-4 mm, 

koncentraci aktivačního činidla 0,1 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

Jak je z Obrázku č. 16 patrné, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází opět shodně jako u předchozích případů po dvanácti hodinách expozice 

modelovým roztokem Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. Poté se již sorpční kapacita výrazně 

nemění. Anomální chování jsem zaznamenala u vzorku, u kterého nebyl před stanovením 

Cr(VI) vysrážen Cr(III) kdy ve 12 h nastalo prudké zvýšení sorpční kapacity, ovšem pak 
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zase stejně prudký pokles. Jedná se o vzorek, který byl aktivován kyselinou o dané 

koncentraci po dobu 30 min. (0,1M/HCl/30/3-4). Průběh i výsledky kinetiky adsorpce 

šestimocného chromu u vzorků biosorbentu o velikostní frakci 3-4 mm jsou v ostatních 

případech již téměř shodné u vzorků s vysrážením Cr(III) i bez jeho vysrážení. 

 
Obrázek č. 16: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 3-4 mm 

aktivované 0,1-M HCl 

Vysvětlivky: 0,1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 3-4 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 

Na následujícím Obrázku č. 17 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 3-4 mm, 

koncentraci aktivačního činidla 1 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

Jak je z Obrázku č. 17 patrné, k ustálení adsorpční rovnováhy, více či méně u všech 

vzorků, dochází shodně jako u předchozích případů po dvanácti hodinách expozice 

modelovým roztokem Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. Poté se již sorpční kapacita výrazně 

nemění. V tomto případě jsem zaznamenala anomální chování u vzorku jak s vysráženým, 

tak i nevysráženým Cr(III), který byl aktivován hodnoceným aktivačním činidlem po dobu 

30 min. kdy jsem ve 12 h zaznamenala prudký pokles sorpční kapacity, která se pak prudce 

zvýšila a to o cca 8 %. Průběh i výsledky kinetiky adsorpce šestimocného chromu u vzorků 

biosorbentu o velikostní frakci 3-4 mm jsou již jinak téměř shodné u vzorků s vysrážením 
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Cr(III) i bez jeho vysrážení. Největší sorpční kapacitu (1,14 mg/g, tj. 23% účinnost) 

u vzorků s vysráženým Cr(III) jsem zaznamenala u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l s časem aktivace 90 min (1M/HCl/90/3-4*) 

po 24 h. V případě, kdy Cr(III) vysrážen nebyl, jsem zjistila největší sorpční kapacitu 

(1,28 mg/g, tj. 26% účinnost) u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 1 mol/l s časem aktivace 60 min (1M/HCl/60/3-4) po 7 h. Ovšem účinnost 

26 % pro další využití není nijak významná. 

 
Obrázek č. 17: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 3-4 mm 

aktivované 1-M HCl 

Vysvětlivky: 1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 3-4 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 

Na následujícím Obrázku č. 18 jsou graficky znázorněny výsledné sorpční kapacity, 

které byly získány v rámci studia kinetiky Cr(VI) pro sorbent o zrnitostní frakci 3-4 mm, 

koncentraci aktivačního činidla 2 mol/l a to pro vzorek, u kterého byl před stanovením 

vysrážen trojmocný chrom a pro vzorek bez vysrážení Cr(III). 

Jak je z Obrázku č. 18 patrné, s výjimkou vzorku, který byl aktivován kyselinou 

hodnocené koncentrace po dobu 90 min., dochází ve 12 h k prudkému poklesu sorpční 

kapacity, která pak do 24 h. ještě narůstá. Průběh sorpční kapacity vzorku aktivovaného 
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aktivačním činidlem je bez větších anomálií. K ustavení adsorpční rovnováhy, dochází po 

12 h kdy byla zaznamenána i nejvyšší účinnost sorpce (20%) tohoto souboru hodnocených 

vzorků.  

 

Obrázek č. 18: Závislost sorpční kapacity na čase pro pecky meruněk o zrnitostní frakci 3-4 mm 

aktivované 2-M HCl 

Vysvětlivky: 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 3-4 – zrnitostní frakce, * - vzorek po vysrážení Cr(III) 
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala studiem kinetiky biosorpce Cr(VI) z vodného 

roztoku pomocí pecek meruněk. Daný sorbent jsem si zvolila na základě nízké pořizovací 

ceny, vzhledem k tomu, že se jedná o odpad, i když sezonní, který je dostupný.  

Sorbent byl sítováním zrnitostně roztříděn na frakce 1-2, 2-3 a 3-4 mm. V rámci 

tepelné úpravy byl sorbent nejprve volně vysušen a následně v sušárně při 105±1 °C do 

konstantní hmotnosti. Při chemické úpravě byla jako aktivační činidla použita kyselina 

chlorovodíková (HCl) o koncentracích 0,1, 1 a 2 mol/l v časech aktivace 15, 30, 60 

a 90 min. Po chemické aktivaci byl aktivovaný sorbent promyt v destilované vodě 

a ponechán v ní po dobu 24 h odstát.  

Pro modelaci sorpční kinetiky byly použity vzorky všech zrnitostí aktivované 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1, 1 a 2 mol//l. Při daných podmínkách 

docházelo k ustavení sorpční rovnováhy téměř u všech studovaných vzorků okolo doby 

expozice 12 h. Nejvyšší účinnost v odstraňování Cr(VI) z modelového roztoku bylo 

zaznamenáno u více vzorků, nicméně pro další experimenty bych doporučila jako 

nejvhodnější úpravu pecek meruněk zrnitostní frakce 1-2 mm a jeho chemická aktivace 

kyselinou chlorovodíkovou (HCl) o koncentraci 2 mol/l a doba aktivace 15 min., kdy bylo 

dosaženo 82% účinnosti biosorpce Cr(VI), přičemž se potvrdilo, že je nutné před vlastním 

stanovením Cr(VI) provést dle doporučení ČSN vysrážet Cr(III). Doporučila bych ještě 

prostudovat vliv některých významných faktorů na průběh biosorpce jako například 

hodnotu pH, koncentraci sorbentu případně vstupní koncentrace šestimocného chromu. 
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