
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

STUDIUM KINETIKY BIOSORPCE Cr(VI) NA SLUPKÁCH 

CITRUSOVÝCH PLODŮ A VLIVU Cr(III) NA STANOVENÍ Cr(VI) 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:         Bc. Monika Fürichová 

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

 

 

Ostrava 2012 

  



 

 

  



 

  



Anotace 

Diplomová práce se zabývá studiem vhodných podmínek pro sorpci šestimocného chromu 

z vodné matrice za použití odpadních slupek z citrusových plodů. V práci jsou popsány 

metodiky zrnitostní a tepelné úpravy vzorků biosorbentu, včetně jeho chemické aktivace. 

V teoretické části je popsán možný výskyt a negativní vliv šestimocného chromu v životním 

prostředí; metody jeho odstraňování, obecný mechanismus biosorpce Cr(VI) a rovněž faktory, 

které tento proces mohou ovlivnit. Vzorky byly aktivovány kyselinou chlorovodíkovou 

o různých koncentraci 1,0 mol/l. Vzorky byly analyzovány spektrofotometrickým 

stanovením šestimocného chromu s 1,5-difenylkarbazidem. 

Klíčová slova: 

sorpce, Cr(VI), kůra citrusových plodů, sorbent, podmínky sorpce. 

Summary 

This thesis studies the factors of biosorption of hexavalent chromium using waste citrus 

peel, as well as the influence of trivalent chromium on own determination of hexavalent 

chromium after the biosorption. In the work there are described methodology of 

granularity and thermal treatment of sample of biosorbent, including their chemical 

activation. The theoretical part describes the possible occurrence and negative impact of 

hexavalent chromium on the environment; methods of its removal; general mechanism of 

biosorption of Cr(VI) as well as the factors that may affect this process. In the practical 

part of this thesis there are presented the methodical procedures of modification of studied 

biosorbent and the methodology of adsorption kinetics’ modeling. The samples were 

activated with hydrochloric acid in concentration 1.0 mol/l. Samples were analyzed by the 

spectrophotometric determination of hexavalent chromium with 1,5–diphenylcarbazid. 

Key words: 

Biosorption, hexavalent chromium, citrus peel, biosorbent, kinetics of biosorption. 
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1 ÚVOD A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Životní prostředí je soustavně více a více neúměrně zatěžováno ustavičně větším 

množstvím vznikajících odpadů. V celé řadě průmyslových technologií je produkován 

odpad, který mnohdy obsahuje toxické látky a to jak v rozpuštěné tak i nerozpustné, tedy 

tuhé formě. Mezi tyto kontaminanty patří především těžké kovy, které mohou v rámci 

svého koloběhu v životním prostředí proniknout až do potravního řetězce, kumulovat se 

v živých organismech a tak mohou způsobovat až závažné poškození zdraví. 

Kontaminace vody patří k jedněm z nejvýznamnějších problémů životního 

prostředí moderní společnosti, která následně vede mnohdy až k ekologické nerovnováze 

a závažným zdravotním rizikům. Ionty těžkých kovů, jako například kadmia, olova, mědi, 

niklu a také chromu, se často vyskytují v průmyslových odpadních vodách, což v důsledku 

představuje akutní toxicitu a to nejen pro vodní organismy ale i suchozemské živočichy 

a to včetně člověka.  

Na základě této skutečnosti se stává vypouštění odpadních vod do životního 

prostředí hlavním problémem, který je nutné řešit. Odstranění toxických látek z odpadní 

vody je proto jedním z nejvýznamnějších problémů životního prostředí, vzhledem k tomu, 

že všechny těžké kovy jsou biologicky nerozložitelné. Musí být proto ze znečištěných toků 

odstraňovány, aby vyhovovaly limitům platných legislativních norem, týkajících se kvality 

životního prostředí, které by měly být splněny. 
1 

Pro odstranění těžkých kovů z vodných roztoků, byla již vyvinuta celá řada 

fyzikálně-chemických metod. Tradiční metody pro odstraňování kovů z vodných roztoků 

zahrnují chemické srážení,
2
 chemickou oxidaci nebo redukci, iontovou výměnu,

3
 filtraci, 

elektrochemické zpracování, reverzní osmosu, membránové separační technologie 

a adsorpci na aktivním uhlí
4
, případně odpařování.

5
 Tyto procesy mohou být ale mnohdy 

neúčinné nebo dokonce až extrémně drahé, zejména pokud se vodné roztoky kovů 

pohybují v koncentračním v rozmezí 1 - 100 mg/l.
6
 Nicméně použití takových procesů je 

často omezen a to z důvodu technických nebo ekonomických omezení
7-8

.  

Biosorpce těžkých kovů se jeví v současné době jako jedna z nejslibnějších 

technologií, které se podílejí na odstraňování toxických iontů kovů z odpadních vod. Jedná 

se o potenciální alternativu konvenčních postupů pro odstranění kovů a to především 
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vzhledem k jejich nízkým nákladům, snadné dostupnosti, minimalizaci objemu 

chemických a/nebo biologických odpadů, které musí být následně stejně zlikvidovány, 

vysoké účinnosti při detoxikaci ve velmi zředěných odpadních vodách a bez požadavků na 

aplikaci nějakých dalších živin. 
9-11

 V poslední době byl zaznamenán velký zájem 

zaměřený na biosorpce těžkých kovů z vodných roztoků za použití různých biomateriálů 

jako sorbentů. Z různých zdrojů biologických odpadů, a to jak mrtvé tak také živé 

biomasy, vykazují zvlášť zajímavé schopnosti kovové vazebné kapacity. 
12-13

  

V předložené diplomové práci se zabývám právě praktickou aplikací tohoto 

biosorpčního procesu, a sice jmenovitě jeho využitím při odstraňování šestimocného 

chromu z vodného prostředí za použití biosorbentu, který by byl zároveň odpadním 

materiálem. K tomuto účelu jsem si zvolila slupky citrusových plodů, které jsou hlavně 

v zimním období významným odpadním materiálem a to jak v domácnostech, tak rovněž 

potravinářském průmyslu a provozech, kde se z nich připravují koncentráty a nápoje.  

V teoretické části se zabývám jednak současným stavem řešené problematiky, kde se 

stručně věnuji dosavadním poznatkům, které byly v rámci studia biosorpce a aplikovaných 

biosorbentů doposud zjištěny. Je zde rovněž obecně charakterizován a popsán vlastní proces 

biosorpce, jednotlivé faktory, které ho mohou významně ovlivňovat a jež jsou také 

předmětem mé praktické části, která navazuje na studium kinetiky studovaného sorbentu 

Kolářovou, která řešila tuto problematiku ve své diplomové práce s názvem: „Studium 

kinetiky biosorpce Cr(VI) na slupkách citrusových plodů a vlivu Cr(III) na stanovení 

Cr(VI)“
14

. V následujícím výčtu uvádím hlavní cíle své diplomové práce. 

Hlavní cíle diplomové práce: 

 Charakterizovat a popsat aplikovaný biosorbent pro studium faktorů ovlivňujících 

sorpci Cr(VI) za použití citrusové kůry jako biosorbentu. 

 Inovace doposud aplikované metodiky termické úpravy biosorbentu použitého při 

biosorpci Cr(VI) z vodného roztoku. 

 Ověření reprodukovatelnosti aplikované metody k biosorpce Cr(VI) za použití 

citrusové kůry jako biosorbentu a to porovnáním s výsledky Kolářové. 

 Studium faktorů, které mají významný vliv na biosorpci Cr(VI) za použití citrusové 

kůry jako biosorbentu. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V posledních letech byly intenzivně studovány různé možnosti aplikace nejen 

zemědělských vedlejších produktů právě pro účely odstranění rozpuštěných kovů z vody
15

. 

V posledních několika letech rovněž byla biosorpci věnována velká pozornost. Vědci se 

doslova předháněli ve výzkumu, aby přišli s co nejúčinnějším biosorbentem, který by byl 

nejvhodnější pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Dá se říct, že bylo snad 

odzkoušeno kde co, jako například rašelina, dřevo, kůra borovice, piliny, dřeň banánu 

i slupky, sója, bavlníkové slupky, různé skořápky z arašídů, lískových nebo vlašských 

ořechů, vlna, pomerančová kůra, kompost, listy a v tomto výčtu bych mohla pokračovat 

dále. Řada publikací se týká rovněž studia aplikací nejen neživé hmoty, ale i živé biomasy, 

jako například různých bakterií, řas, sinic, kvasinek apod. V následujícím textu se zmíním 

o některých významných studiích, které byly doposud v této problematice publikovány, ale 

vzhledem k tomu, že ve své práci využívám neživý odpadní materiál, u kterého je proces 

biosorpce diametrálně odlišný, v porovnání s biomasou, zaměřím se více na tento druh 

biosorbentu.  

První poznatky v této problematice byly zveřejněny již v roce 1935, kdy autoři 

Adams s Holmesem publikovali své první výsledky. Věnovali se studiu iontové výměny, 

konkrétně odstranění hořčíku a vápníku, které realizovali na kůře trnovníku akátu.
16

 

K velkému rozmach biosorpce došlo v sedmdesátých letech minulého století, kdy byly 

hledány vhodné a především cenově výhodné nové technologie k odstranění těžkých kovů 

z odpadních vod pomocí organismů. Studována byla především kinetika a proces ustavení 

rovnováhy, což je vlastně hlavní problematika, která je studována u všech biosorbentů. 

V osmdesátých letech minulého století se již začaly objevovat první patenty, které 

využívaly k odstranění kontaminantů z vodné matrice mikrobiální biomasy. Počátkem 

devadesátých let minulého století byly navrženy biosorpční procesy, které našly využití 

také v praxi. Počáteční neúspěchy zprvu zapříčinily, že se bádání zaměřovalo především 

jen na objasnění mechanismů biosorpce a účinku konkurenčních iontů a další faktory byly 

opomíjeny.  

V následujících letech se již začalo postupně používat více nových biosorpčních 

materiálů a i výpočetní techniky, což přispělo ke zkvalitnění prezentace výsledků například 

při modelování mechanismu biosorpce, což přispělo především ke zlepšení další 
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využitelnosti studovaných biosorbentů v praxi. Koncem devadesátých let se začal výzkum 

posouvat od výchozí myšlenky biosorpce, tedy eliminovat kovy z vodného prostředí 

především ve formě kationtů, k metodě odstraňování kovů z roztoků ve formě oxoaniontů 

(MOx
y-

), tedy aplikovatelnou právě pro chrom, arsen, selen, atd. 

Za novátora v oblasti biosorpce, je považován Bohumil Volesky, jehož bádání 

v této problematice je zaměřeno především na identifikaci celé řady druhů mikrobiální 

biomasy, jež jsou významné při sorpci kontaminantů z vodného média. Mikrobiální 

biomasa může k sorpci kovů přispět více než 25 % své suché hmotnosti. Podle Voleskeho 

sorpce pomocí biomateriálů v praxi funguje na analogickém principu jako při eliminaci 

kovů s použitím například iontoměničových pryskyřic. Nutno však poznamenat, že její 

účinnost je až 10 lacinější.
6-7 

 

Nedávné výzkumy prokázaly, že běžné odpady ze zemědělské prvovýroby nebo 

i mnohé přírodní polymery mohou být úspěšně použity jako potenciální biosorbenty pro 

odstraňování těžkých kovů. V některých studiích byly aplikovány neživé mikroorganismy. 

Například Pérez a kol. se zabývali biosorpcí chromu, mědi, manganu a zinku za použití 

bakterie Pseudomonas aeruginosa AT18, kterou izolovali z místa kontaminovaného 

ropnými produkty.
17-18

 Zafar a kol. studovali toleranci vláknitých hub ke kovům a jejich 

sorpční potenciál. Tyto houby byly izolovány z kovy kontaminované zemědělské půdy.
19

 

Parvathi a kol. zase zkoumali pivní kvasinky a sice, jak se jejich funkční skupiny podílí na 

biosorpci chromu z galvanické odpadní vody.
20

 Velmi vděčným sorbentem pro studium 

jsou řasy. Například Mata a kol. popsali schopnost hnědé řasy Fucus vesiculosus sorbovat 

kadmium, olovo a měď.
21

 Vysušená zelená řasa Chaetomorpha Linum je vhodná například 

pro odstranění Cu
2+

 a Zn
2+

 z vodných roztoků.
22

  

Ve vodě nerozpustné extracelulární polysacharidy (EPSs), které jsou syntetizovány 

a vylučovány mikroorganismy např. Paenibacillus jamilae sp, jsou rovněž vědci 

doporučovány jako povrchově aktivní látky vhodné pro odstranění těžkých kovů
23

. Mezi 

různými lignocelulosními biomateriály, byla probádána i rostlinná biomasa. Ucun a kol. 

použili pro biosorpci mědi (II) a zinku (II) například Pinus sylvestris L. nebo Qaiser a kol. 

se zase zabývali možností využití listů z Ficus religiosa pro biosorpci olova z vodného 

roztoku jeho listy. Zaměřili se hlavně na koncentraci použitého biosorbentu a kolonovou 
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studii.
25

 Biosorpci těžkých kovů z vodných roztoků pomocí tabákového prachu zase řešili 

v rámci svých experimentů například Qi a kol.
26

  

Poměrně velmi častým předmětem zájmu byly rovněž různé skořápky plodů, které 

jsou v podstatě odpadním materiálem. Studována byla například biosorpce kadmia pomocí 

prachu připraveného ze zelených kokosových skořápek
27

. Biosorpci šestimocného chromu 

z vodných roztoků pomocí skořápek z vlašských ořechů, lískových ořechů a mandlí 

experimentálně prokázali Pehlivan a kol.
28

 Jako vhodný biosorbent se rovněž jeví vlákna 

konopí.
29

  

Rovněž i mnou studované slupky z citrusových plodů se těšily velkému zájmu 

vědců. Například pomerančové slupky probádali Pérez-Marín a kol. Nezabývali se však 

šestimocným chromem jako já, nýbrž kadmiem, zinkem a olovem.
30

 Modelováním vlivu 

hodnoty pH na biosorpci těžkých kovů na citrusových slupkách studovali například 

Schiewer a Patil
31

. 

Existují také studie odpadů, které jsou bohaté na chitin. Jedná se například o hřbetní 

krunýře krabů (Hg)
32

 V minulých letech, byly také zkoumány některé průmyslové 

a zemědělské odpady, jako jsou například nimbový olej (NOC, rostlinný olej lisovaný 

z plodů a semen z nimby Azadirachta indica)
33

, pektin z cukrové řepy
34

, odpad 

aktivovaného kalu
35

, a odpadní kaly ze zpracování vín
36

. 
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3 SORPCE 

Sorpce je přirozená schopnost biomasy imobilizovat rozpuštěné složky, např. ionty 

těžkých kovů, na jeho povrchu. Jedná se tedy o vlastnost některých typů neaktivní, neživé 

mikrobiální biomasy nebo také neaktivních částí buněk na sebe poutat a tak zakoncentrovat 

těžké kovy. To co je považováno u tradičních metod za jejich nevýhodu je v případě 

biosorpce považováno za výhodu. Klasické metody mívají mnohdy nejen technické 

a ekonomické překážky a to zejména pokud je koncentrace kovů v odpadních vodách je 

pod 100 mg/l.
6-9 

Obecně lze proto biosorpci definovat jako schopnost biologických materiálů 

akumulovat těžké kovy z odpadní vody a to buď prostřednictvím metabolicky 

zprostředkovaného způsobu příjmu, což se týká pouze živých organismů nebo pomocí 

fyzikálně-chemického způsobu příjmu, což je typické pro neživé biologické materiály.
9
 

Jak již bylo uvedeno výše, tak biosorpci lze s úspěchem aplikovat především na 

čištění odpadních vod s nízkým obsahem těžkých kovů. Jedná se o poměrně velmi levnou, 

jednoduchou a zároveň také efektivní alternativu k tradičním technologiím, které jsou 

využívány k eliminaci kontaminantů z životního prostředí. V každém případě se biosorpce 

na poli odstraňování těžkých kovů velmi dobře ujala.  

Pokud bych měla uvést veškeré výhody aplikace této metody, tak bych především 

vyzvedla následující přednosti: nízké náklady, vysoká účinnost, dobrá regenerace 

biosorbentu, minimalizace chemických a biologických kalů, žádné další nutriční 

požadavky, poměrně velká rychlost procesu, rozsáhlý výběr a také uspokojivé množství 

využitelné biologického materiálu, který je mnohdy odpadem a ještě nelze opomenout také 

skutečnost, že lze zpětně získat nasorbovaný kov z biosorbentu pomocí jeho desorpce.
38-39

 

Tak jak jsem vyzvedla výhody biosorpce, musím zde popsat i nevýhody, které tato 

metoda bezesporu má. Jednou z nevětších nevýhod biosorpce je, že doposud ještě není 

dostatečně jednoznačně prokázán mechanismus, který je v podstatě odpovědný za vazbu 

kovů z vodných roztoků na povrch buněčných struktur biosorbentu. Na základě mnoha 

studií, lze rovněž konstatovat, že prakticky každý studovaný sorbent se chová zcela 

individuálně. Ne každý je také vhodný pro sorpci široké škály kovových iontů. Vzhledem 

k náročnosti bádání potenciálních sorbentů (studium kinetiky, rovnováhy, faktorů majících 
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vliv na sorpci) doposud rovněž neexistuje databáze biosorbentů, která by charakterizovala 

veškeré faktory významné při procesu biosorpce. Dalším nedostatkem, i významná 

závislost procesu biosorpce na hodnotě pH. Z tohoto důvodu je použití biosorpce omezeno 

jen na určité typy odpadních vod.
18,40-42

  

Rovněž vzhledem k tomu, že se jednotlivé biomateriály odlišně chovají k iontům 

těžkých kovů, je zapotřebí tyto sorbenty dále zkoumat a to především za účelem nalezení 

těch nejoptimálnějších podmínek biosorpce, což jak jsem již poznamenala výše bývá 

mnohdy časově velmi náročné. 
 

Proces vazby kovových iontů se skládá z mnoha fyzikálně-chemických procesů, 

jako je iontová výměna, komplexotvorné reakce, mikrosrážení a také elektrostatické 

interakce.
3
 Biosorpční proces je v podstatě složen ze dvou fází, a sice pevné 

(sorbent/biosorbent) a kapalné, tedy vodní médiu s  rozpuštěnou látkou, která je určena 

k biosorpci (sorbáty).
39-40

 

Vlastní mechanismus procesu biosorpce v případě použití neživé biomasy je 

podmíněn fyzikálně-chemickými interakcemi a to především mezi funkčními skupinami, 

které se nacházejí na povrchu buněčné stěny a studovaným kovem. Tyto vazebné možnosti 

kovům poskytují v prvé řadě lipidy, proteiny a polysacharidy, které jsou vlastně nejčastější 

složkou buněčné stěny.
16, 43

 Na základě této skutečnosti je pravděpodobné, že se proces 

mezi jednotlivými typy biosorbentů bude právě s ohledem na svou rozdílnou stavbu 

buněčných stěn značně odlišovat.
18, 42

 

Výhodou využití tohoto typu sorpce je, že nezávisí na metabolické činnosti buněk. 

Lze tedy tvrdit, že se v podstatě jedná o vazbu kovu na neživý biomateriál. Tím současně 

odpadne problém s nežádoucími metabolity, jež mohou být v průběhu sorpce produkovány 

touto živou buňkou jakožto odpověď na přítomnost toxického kovu. Nutné je ovšem počítat 

se skutečností, že některá molekulová vazebná seskupení již mohou být zaplněny jiným 

vazebným iontem a tak může docházet k tzv. časné sytosti, jež je nežádoucím jevem.
42-43

 Po 

dlouhodobějším užívání sorbentu je proto nutná desorpce a to ať se již jedná o kterýkoliv 

kov nebo i skupinu kovů. Proces desorpce není nikterak složitý, je poměrně rychlý 

a z ekonomického hlediska hospodárný. Toho lze právě využívat pro zpětné zachycení 

poměrně velkého množství nasorbovaného kovu.
42 
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Vazba kov - sorbent může být rovněž umožněna iontovou výměnou, tvorbou 

komplexů, chelatací, vznikem mikrosraženin (mikroprecipitace) nebo fyzikální adsorpcí. 

Bylo zjištěno, že během vazby iontů kovů na povrch se uplatňují přednostně fyzikální sily. 

Všechny tyto mechanismy se mohou v průběhu procesu sorpce kombinovat, čímž pak 

dochází k výsledné sorpci kovu a mohou tak fungovat nezávisle na sobě.
43

 V následujícím 

textu bych chtěla jednotlivé mechanismy sorpce stručně charakterizovat. 

Prostřednictvím principu iontové výměny lze částečně objasnit také některé 

představy získané během studia sorpcí. Iontově-výměnný model je v porovnání s adsorpcí, 

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

sorbátu z roztoku, jak popisuje rovnice (1), založen na rozdílném principu, který lze popsat 

rovnicí (2): 
45 

B
-
 + Me

+
 ↔ BMe    (1) 

kde je:  

B
-
 volné vazebné místo,  

Me
+
 kovový kation  

BMe adsorbovaný kov vázaný na sorbent, 

BH + Me
+
 ↔ BMe + H

+   
(2) 

Vazebné místo B je již obsazeno protonem vodíku H
+
, který se účastní iontové 

výměny s přítomným kovovým kationem Me
+
. Stechiometrie v tomto případě zcela 

neodpovídá případu, kdy se sorpce účastní dvoumocný kovový kation Me
2+

 a musí se tak 

uvolnit dva protony vodíku H
+
. Takže ani pomocí iontové výměny nelze proces biosorpce 

zcela výstižně popsat.  

Důvodem je skutečnost, která počítá s konstantním počtem volných vazebných 

míst, což však zcela přesně neplatí pro systémy, u kterých dochází ke změnám 

hodnoty pH. Míra elektrostatické přitažlivosti během sorpce významně závisí na typu 

a také množství vazebných míst přítomných v sorbentu a rovněž na tom, zda jsou tato 

místa ionizována nebo obsazena protonem případně nějakým dalším iontem. To právě 

velmi úzce souvisí s hodnotou pH a pKa (záporný dekadický logaritmus disociační 

konstanty kyseliny při 25 °C) jednotlivých funkčních skupin.  
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Například aminoskupina, která se také vyskytuje v pomerančové kůře, bývá 

v protonované formě kladně nabita a v deprotonované formě jsou již neutrální. 

Karboxylové skupiny, jež se rovněž v slupkách pomerančové kůry nacházejí, ale 

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

stavu jsou pak negativně nabité, což právě způsobuje přitahování kovových kationů. Ke 

skupinám s nejlepší sorpční aktivitou tedy patří hlavně aminoskupiny a karboxylové 

skupiny.
30

 

Vazbu kovů může poskytnout také tvorba komplexů nebo chelatace. Komplexem je 

polyatomická sloučenina, která může být složena z jednoho nebo více centrálních atomů, 

kterým bývá zpravidla kovový kation, jež je obklopen ligandy, které jsou na ně vázány. 

Ligandy lze rozlišovat podle počtu skupin, kterými jsou schopny se navázat na kov. 

Jednovazné ligandy se vážou jen přes jedinou koordinační skupinu a zpravidla mohou ve 

vodném médiu vytvářet rozpustné iontové komplexy. Naopak vícevazné ligandy již obsahují 

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

hovořit v této souvislosti již o chelatačním činidlu. Takové komplexy se pak nazývají cheláty. 

Kovový ion je v nich uzavřen do cyklu. Většina chelátových ligandů obsahuje tři nejdůležitější 

donory jako například dusík, kyslík a síru.
7, 42

 Naja popisuje, že na biosorpci lze pohlížet také 

jako na tvorbu komplexů z daného kovu a vícevazného ligandu, který se nachází na 

povrchu buněčné stěny.
42

  

Valence různých kovových iontů na sorbent, který obsahuje různé funkční skupiny, 

závisí rovněž na elektronegativitě, ionizačním a redoxním potenciálu a poloměru daných 

kovových iontů. Bylo zjištěno, že elektronegativnější kovový ion je k povrchu přitahován 

mnohem silněji.
39,42

 

Sorpce Cr(VI) je popsána čtyřmi základními modely:  

1. aniontová adsorpce, 

2. aniontová a kationová adsorpce, 

3. adsorpce vázaná s redukcí, 

4. redukce a aniontová adsorpce. 

Aniontová a kationová adsorpce je založena na principu redukce šestimocného 

chromu (kation) na trojmocný (anion). Obě tyto formy jsou pak biomasou společně 

adsorbovány. Během redukce, ale i aniontové adsorpce je část Cr(VI) biosorbentem 
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redukována na Cr(III). Co je podstatné, tak je fakt, že většina šestimocného chromu je 

sorbována sorbentem, přičemž jeho trojmocná forma zůstává v roztoku. To by právě mohlo 

mít negativní vliv na vlastní spektrofotometrické stanovení Cr(VI), takže před jeho 

analýzou bude muset být (Cr(III) z roztoku odstraněn vysrážením.
47

  

Podstatou sil, jež poutají kovové ionty k povrchu tuhé fáze, může být iontová, 

fyzikální nebo rovněž chemická sorpce.
47

 V následujícím textu stručně jednotlivé síly 

charakterizuji. 

Iontová sorpce je procesem, v průběhu kterého se uplatňují především 

Coulombovské přitažlivé síly a to mezi opačně nabitými ionty.
48

 Během prosté iontové 

sorpce se z roztoku elektrolytu přednostně zachycuje na tuhém povrchu pouze jeden z obou 

iontů, které jsou v elektrolytu obsaženy. Ion opačného náboje se sorbuje již méně nebo 

dokonce vůbec. Prostá iontová sorpce probíhá nejčastěji na povrchu krystalické mřížky málo 

rozpustných iontových sloučenin z vodných médií. Zpravidla se jedná o různé soli 

nebo hydroxidy. Ionty se z roztoku sorbují na povrchu tehdy, jestliže jsou schopny tvořit 

s opačně nabitým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu. Nejlépe bude sorbován 

takový ion, který je sám součástí této mřížky, nebo je některému z iontů přítomných 

v mřížce podobný. Schopnost sorpce se zvyšuje s nábojem iontů a také s jejich poloměrem. 

Takže čím bude poloměr iontu větší, tím menší pak bude jeho hydratace při stejném náboji. 

Sorbované ionty tvoří na povrchu sorbentu pozitivně nebo negativně nabitou vrstvu, ke 

které pak bývají přitahovány další opačně nabité ionty z roztoku, čímž vznikne elektrická 

dvojvrstva.
49

 

Při fyzikální sorpci bývají molekuly kapaliny vázány k povrchu tuhé látky fyzikálními 

silami, které působí mezi všemi druhy částic. Z těchto důvodů proto není příliš specifická 

a probíhá v podstatě na celém povrchu tuhé látky, vzhledem k tomu, že molekuly adsorbátu 

nejsou vázány jen na určité místo povrchu sorbentu. Vše probíhá za relativně nízkých 

adsorpčních tepel, které se řádově pohybují v desítkách kilojoulů. Na první naadsorbované 

vrstvě molekul se může vytvářet vrstva další, což vede až k vícevrstvé sorpci a to zapříčiní 

nárůst sorpční kapacity. Jestliže je sorbent porézní, pak může dojít k tomu, že adsorbát pod 

svou kritickou teplotou úplně zaplní póry sorbentu. Vlastní fyzikální sorpce je, obdobně jako 

iontová sorpce, proces velmi rychlý a probíhá téměř okamžitě a za určitých podmínek je 
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i proces vratný.
50-51

 Na principu fyzikální sorpce je založena například biosorpce chromu 

houbami druhu Ganoderma lucidum a Aspergillus niger. 

Během chemisorpce vzniká mezi molekulami povrchu sorbentu a molekulami 

adsorbátu chemická koordinační vazba. Základem chemisorpce je vzájemné působení, 

které je založeno na elektronové vazbě. Jelikož vazba může vznikat jen mezi určitými 

molekulami, pak je chemisorpce vlastně velmi specifický proces. K vytvoření chemické 

vazby je potřebná především aktivační energie. Chemisorpce velmi často probíhá jen na 

těch místech povrchu sorbentu, jež jsou také nazývána aktivní centra, která mívají mnohem 

vyšší energii. Na povrchu se tak může sorbovat jen jediná vrstva a chemisorpce je tak proto 

jednovrstvá. Pokud se ale při sorpci vytváří více vrstev, potom jsou ty další vrstvy již 

vázány pouze silami fyzikálními. Adsorpční tepla jsou během chemisorpce řádově 

přibližně shodná s teply reakčními. Z těchto důvodů je proto chemisorpce v porovnání 

s fyzikální sorpcí proto tak pomalá a to zvláště při nízkých teplotách. Příkladem 

chemisorpce může být například tvorba kovových komplexů či chelátů.
50-51

  

Sorpce kovů z vodného média může být buď molekulová, nebo iontová. Během 

molekulové sorpce dochází k adsorpci celých molekul. Naopak v případě iontové sorpci se 

sorbují pouze ionty, a sice v závislosti na polaritě povrchu tuhé fáze sorbentu. V případě 

kladně nabitého povrchu, dochází k sorpci aniontů a pokud je povrch nabitý záporně budou 

přednostně sorbovány kationty.
51

  

3.1 Rovnováha sorpčního procesu 

Celkové množství navázaného kovu, a vlastně i účinnost biosorpce, lze zjistit 

studiem rovnovážného stavu sorpce. Rovnováha procesu se ustavuje v momentě, kdy se již 

množství kovu, který je nasorbován sorbentem, již dále nezvyšuje v závislosti na době 

trvání procesu. Zároveň dochází k rozdělení sorbované látky mezi pevnou a kapalnou fázi.  

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, sorbent, jež tvoří pevnou fázi, k sobě 

díky své afinitě ke kovům přitahuje a následně pak na sebe i naváže sorbát, který je 

společně s vodním médiem součástí kapalné fáze. Tento děj probíhá tak dlouho, dokud 

nedojde k ustavení rovnováhy mezi množstvím navázaného sorbátu a jeho zůstatkem ve 

vodném roztoku.
37, 42

 O rozdělení sorbátu v kapalném médiu a pevné fázi rozhoduje hlavně 
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míra jeho schopnosti tvořit vazbu se sorbentem.
34

 Na základě determinace rovnovážného 

stavu lze určit účinnost procesu a tak vyhodnotit celkové množství navázaného kovu.
29, 39

 

Rovnováhu mezi sorpcí kovu q a rovnovážnou koncentrací kovu ve vodném 

médiu cb lze formulovat pomocí sorpčních izoterem. Přestože se jedná o jednoduchý 

vztah lze ho vyjádřit mnoha různými způsoby. Pokud se jedná o jednoduchý sorpční 

model, (sorpce v jedné vrstvě, na jednom typu biosorbentu), tak lze spojitost mezi sorpcí 

kovu a zbytkovou koncentrací kovu v roztoku matematicky vyjádřit.
6-7, 13, 37

 

Nejrozšířenější modely jsou Langmuirův a Freundlichův, které budou podrobněji 

vysvětleny v následující kapitole.  

Hodnotu sorpční kapacity q lze vypočítat na základě jednoduchého vztahu (3), 

který je založen na materiálové bilanci sorpčního systému.
6-7 

  
         

 
    (3) 

kde je: 

q  adsorpce kovu v rovnovážném stavu [mg/g]; 

V  objem roztoku obsahující kov [l]; 

ca  počáteční koncentrace [mg/l]; 

cb   rovnovážná koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) [mg/l]; 

S  množství přidaného biosorbentu (hmotnost sušiny biosorbentu) [mg]. 

3.1.1 Matematické sorpční modely 

Nevýhodou Langmuirova i Freundlichova matematického modelu je skutečnost, že oba 

platí jen pro jednoduchou sorpci na jednom typu biosorbentu a pouze v jedné vrstvě.
33

 

Langmuirův matematický model je založen na předpokladu, že stechiometrický 

poměr vazebných míst a vázaných elementů je 1:1. Aktivita povrchových vrstev je tedy 

úměrná jejich koncentraci a počet vazebných míst se již dále nemění.
46

 

Lineární formu Langmuirovy izotermy lze popsat pomocí následujícího vztahu (4):
42

 

  

 
 

  

    
 

 

      
    (4) 

kde je:  

q  adsorpce kovu v rovnovážném stavu [mg/g]; 

qmax   maximální adsorpce kovu za určitých podmínek [mg/g]; 
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cb  rovnovážná koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr (VI) [mg/l]; 

b   Langmuirova konstanta související s afinitou mezi kovem a sorbentem. 

Freundlichův matematický model vychází z podmínky, že aplikovaný sorbent má 

různou afinitu k sorbovaným kovovým iontům ve vodném médiu. Vychází z předpokladů, 

že nejprve jsou obsazována místa s vyšší afinitou a že příslušná vazebná síla bude 

se zvyšujícím se počtem obsazených míst klesat.
46

 Lineární forma Freundlichovy izotermy, 

lze popsat následujícím vztahem (5): 
6-7

 

                 
 

 
          (5) 

kde je: 

q adsorpce kovu [mg/g]; 

k empiricky stanovená konstanta, se vztahem k maximální vazebné kapacitě; 

n Freundlichova konstanta se vztahem k afinitě vazby; 

cb rovnovážná koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) [mg/l]. 

V některých případech lze pro popis rovnovážného stavu použít také tzv. model 

BET (Brunauer-Emmett-Tellerova izoterma), BET model je v podstatě rozšířenou 

podobou Langmuirovy izotermy. Mnohdy bývá lépe aplikovatelná než Langmuirova 

izoterma, vzhledem k tomu, že vlastně popisuje reálnou vícevrstvou adsorpci. BET 

model lze zjednodušeně popsat následujícím vztahem (6): 
6
 

  
    

                
  
  

  
        (6) 

kde je: 

B konstanta vztahující se k energii interakce s povrchem; 

Q počet molů rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti sorbentu a tvořící 

kompletní monovrstvu na jeho povrchu.  

cs saturační konstanta rozpuštěné látky; 

cb rovnovážná koncentrace kovu v modelovém roztoku [mg/l]. 

Pro některé účely je nejvhodnější použít matematický model, který je založen na 

iontové výměně. Jeví se totiž, že hlavním mechanismem celého biosorpčního procesu bude 

pravděpodobně ve většině případů iontová-výměna. Iontově-výměnný matematický model 

je mnohem přehlednější než výše uvedené matematické modely, přestože stále ještě není 
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pořád bezchybným popisem interakcí mezi sorbentem a sorbovaným kovem. Model 

iontově-výměnné izotermy lze vyjádřit následujícími rovnicemi (7) a (8):
8, 11

 

   
 

   
   

       
 
    (7) 

   
 

   
   

       
 
    (8) 

kde je: 

A, B  kov a druhý ion v systému; 

KAB  rovnovážná konstanta iontově výměnné reakce; 

Z  celkový počet vazebných míst na biosorbentu. 

cfA  rovnovážná koncentrace kovu v modelovém roztoku [mg/l]. 

cfB  rovnovážná koncentrace druhého iontu v systému [mg/l]. 

Ustavení rovnováhy sorpce lze ovlivnit mnoha faktory. Největší význam má ovšem 

hodnota pH, pak také druh a koncentrací sorbentu, přítomnost dalších iontů, případně také 

teplota případně počet otáček během sorpce.
11

 Vzhledem k tomu, že je tato problematika 

předmětem mé diplomové práce, budu se podrobněji těmito faktory zabývat v následující 

kapitole. 

3.2 Faktory ovlivňující sorpci 

Hlavním cílem zkoumáním jednotlivých faktorů, které mohou pozitivně ovlivnit 

proces biosorpce, je zpravidla jeho optimalizace. K určení ideálních podmínek sorpce však 

vede dlouhá cesta, která je plná experimentů a také chyb. Pro snížení počtu experimentů je 

potřebná také dobrá znalost vzájemných vztahů a souvislostí. 

Některé faktory tak mohou významně ovlivnit jak rychlost sorpce tak také sorpční 

kapacitu. Jak již bylo uvedeno v úvodu, mezi významné faktory, které sorpci nejvíce 

ovlivňují, patří hodnota pH, teplota, koncentrace a druh biomasy, přítomnost dalších 

kovových iontů a v neposlední řadě také počáteční koncentrace kovu.
3, 6, 16

 

Hodnota pH patří k nejvýznamnějším faktorům ovlivňujícím sorpci kovů, protože 

mají vliv na jejich rozpustnost a také jejich konkurenceschopnost i ionizaci funkčních 

skupin na povrchu buněčných stěn. V závislosti na hodnotě pH se mění především 

dostupnost volných vazebných míst na povrchu sorbentu. Bylo prokázáno, že tato místa 

jsou při nižší hodnotě pH částečně protonována, což pak znemožňuje přístup kladně 
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nabitých kovových iontů. Vodíkové ionty jsou totiž pevně vázány s místy na buněčném 

povrchu, čímž se právě tato vazebná místa stávají již nedostupná pro kationty kovů. 

Dostatečné snížení hodnoty pH pak vede k úplné desorpci navázaných kovových iontů, 

a to proto, že jsou již protonována všechna vazebná místa (viz Obrázek č. 1). Toho se právě 

využívá při regeneraci biosorbentu.  

Naopak v případě mnou studovaného šestimocného chromu, který se ve vodném 

médiu vyskytuje jako anion, dochází s poklesem hodnoty pH právě k zvyšování jeho 

příjmu sorbentem. Na základě několika studií bylo prokázáno, že nejefektivnější je sorpce 

šestimocného chromu při hodnotě pH v rozmezí od 1 do 2.
24

 Při této hodnotě pH se 

šestimocný chrom vyskytuje v roztoku především jako chromanový ion (HCrO4
-
).

52
. 

 
Obrázek 1: Závislost procesu biosorpce na hodnotě pH roztoku

17 

Pokud je během studia vlivu hodnoty pH na sorpci jeho hodnota zvyšována, 

dochází tak zároveň ke zvýšení počtu negativních ligandů, a tím i dostupnost vazebných 

míst pro kationty z roztoku. Při studiu vlivu hodnoty pH na sorpci je nutné mít na paměti, 

že extrémní hodnoty pH mohou v mnoha případech až nevratně porušit strukturu sorbentu. 

Může dojít například k deformaci buněčné stěny a tedy také ke snížení sorpční kapacity. 

Při vyšších hodnotách pH se může významně snižovat rozpustnost kovů a mohou tak 

vznikat sraženiny hydroxidů příslušných kovů, které pak mohou znesnadnit vlastní sorpci.  

Obecně platí, že k nárůstu procesu biosorpce kovů dochází obvykle v rozmezí hodnot 

pH od 3 do 6 což ale právě také souvisí s vhodnou volbou sorbovaného kovu a sorbentu.
 
Pro 
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sorpci aniontů se pohybuje optimální hodnota pH v rozmezí od 1 do 4 a pro sorpci kationtů 

z vodného média pak hodnoty vyšší než 4,5.
53, 56, 39

 Nejvhodnější hodnota pH, a to pro 

většinu kovů, bývá v literatuře uváděna v rozmezí od 3 do 6.
6, 37, 42

 

Pro každý kov existuje kritická hodnota pH a pokud roste sorpce určitého kovu nad 

tuto hodnotu pH, kov se již začíná srážet.
3,33

 Ovlivňuje tak nejen sorpční kapacitu, ale 

i barvu a rozpustnost roztoku
10

. 

Teplota zpravidla mívá, v porovnání s hodnotou pH, mnohem menší vliv na celý 

průběh sorpčního procesu a to především v případech, kdy se pohybuje v rozmezí od 20 °C 

do 30 °C. Je již objasněno, že teplota ovlivňuje hlavně stabilitu kovu v roztoku, uspořádání 

buněčné stěny nebo stabilitu komplexu buňka - navázaný kov. 
55-56 

Teplota bude mít významný vliv tehdy, pokud bude během sorpce převládat 

chemisorpce. V takovém případě se bude s rostoucí teplotou zvyšovat také účinnost celého 

procesu. Naopak při fyzikální sorpci, bude jev opačný, tedy účinnost procesu se bude 

s rostoucí teplotou snižovat.
 45,54 

Zpravidla bývají studie kinetiky a sorpční rovnováhy 

studovány nejdříve při laboratorní teplotě (tj. 20 - 25 °C). v případě šestimocného chromu 

studie uvádějí rozsah teplot od 20 °C do 40 °C.
56-59

 

Odstranění Cr(VI) z roztoku je rovněž ovlivněna teplotou během sorpce. Na 

základě vědeckých studií bylo prokázáno, že s jejím zvyšováním do teploty 45 °C by se 

měla zvyšovat sorpční kapacita a tak účinnost celé sorpce. Teploty nad 60 °C již ale mohou 

způsobovat změnu ve struktuře sorbentu a může již dojít ke zhoršení nebo dokonce k úplné 

ztrátě sorpční kapacity.
 52

 

Za posledních několik let, kdy se sorpce dostávají stále více do popředí zájmu 

vědců, hlavně v zahraničí, již bylo probádáno poměrně velké množství různých druhů 

biomasy a biomateriálů. V podstatě lze konstatovat, že vlastně jakákoliv organická hmota, 

která nás obklopuje, může být použitelná pro sorpci kovů z vodného prostředí. Celá řada 

biologických materiálů dokáže vázat kovy, ale pouze některé mají dostatečnou vazebnou 

kapacitu a také selektivitu pro určité kovy.  

Pokud se jedná o koncentraci a druh sorbentu, jeví se použití její vysoké 

koncentrace jako nepříliš efektivní a to především vzhledem k tomu, že sice dochází 

k dobrému odstranění kovu z vodného roztoku, ale hmotnost studovaného kovu vztažena 

na 1 mg hmotnosti suché biomasy je nízká. Jestliže je použita vyšší koncentrace, tak může 
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dojít dokonce až k vzniku příliš velkých agregátů, jež pak mohou narušit rovnováhu mezi 

povrchem buněčné stěny a studovaným kovem. Naopak při použití nižší koncentrací 

sorbentu může docházet k vyššímu specifickému příjmu studovaného kovu.
6, 13, 56

 

Na základě nastudované literatury mohu konstatovat, že během studia sorpčního 

procesu je využívána rozsáhlá škála koncentrací sorbentu a to již od desetin gramu až po 

desítky gramů sorbentu. Nejčastěji používaná koncentrace sorbentu aplikovaného při 

sorpci šestimocného chromu je 1 g na 50 ml modelového roztoku nebo také 10 g na litr 

modelového roztoku. V rámci podrobnějšího studia podmínek sorpce se koncentrace 

sorbentu různě upravují a studuje se rovněž vliv snížení, případně zvýšení hmotnosti 

sorbentu na celý průběh a účinnost sorpčního procesu. K maximálnímu odstranění kovů 

dochází při nízkém povrchovém napětí
51

. 

Zcela jistě má rovněž vliv na vlastní mechanismus sorpce také počáteční 

koncentrace kovu obsaženému ve vodném roztoku. Mnoha experimenty bylo také 

prokázáno, že s rostoucí počáteční koncentrací studovaného kovu bývá proces biosorpce 

obvykle mnohem intenzivnější a trvá, až dokud nedojde k obsazení všech vazebných míst 

na sorbentu. Nejčastěji byly studovány počáteční koncentrace modelového roztoku Cr(VI) 

od 50 do 300 mg/l. 
5, 17, 20, 56-58

  

Množství sorbovaného Cr(VI) na sorbent se může zvyšovat s jeho rostoucí 

počáteční koncentrací v roztoku a existuje tak dlouho, dokud nedojde k zaplnění všech 

volných vazebných míst. Poměr sorpčního povrchu sorbentu o nízkém obsahu Cr(VI) 

a dosažitelnosti celkového Cr(VI) je dostatečně vysoký a může tak docházet k jeho sorpci 

z vodného roztoku na sorbent.
2, 5, 30

 Nejvyšší sorpční kapacita pro sorpci šestimocného 

chromu je podle Langmuirova modelu I. řádu dosažena při obsahu 1 000 mg/l Cr(VI) 

ve vodném médiu.
61 

Dalším faktorem, který může mít vliv na sorpci je přítomnost dalších kovů ve 

vodném médiu. Sorpce jednoho druhu kovu může být snížena, nebo dokonce zcela 

potlačena jiným druhem, jenž je přítomen ve vodném roztoku. Míra překážky závisí hlavně 

na síle, kterou jsou jednotlivé kovy vázány na sorbent. Platí pravidlo, že lehké kovy jako 

jsou alkalické kovy a kovy alkalických zemin jsou vázány mnohem slaběji než například 

těžké kovy nebo dokonce radioaktivní prvky. Z toho vyplývá, že přítomnost lehkých kovů 

nebude sorpci těžkých kovů příliš významně ovlivňovat.
45
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Určitý vliv přestože musím podotknout, že v mnohých případech zcela zanedbatelný, 

má na průběh procesu sorpce také rychlost otáček během působení modelového roztoku, 

případně kontaminované odpadní vody na sorbent během sorpce. Jako nejefektivnější se jeví 

rychlost otáček v rozmezí od 100 ot./min. do 300 ot./min. Nelze však určit zcela přesnou 

hodnotu otáček pro optimální průběh biosorpce, protože se všechny faktory vzájemně různě 

ovlivňují a proto bývají výsledky každého výzkumu poněkud rozdílné a individuální.
57,

 
58, 60

 

V celku poměrně významně může velmi pozitivně ovlivnit vazbu kovových iontů, 

a tedy zároveň i celý proces sorpce, chemická modifikace povrchu buňky, která spočívá 

v použití různých anorganických rozpouštědel nebo případně detergentů při během jeho 

aktivace. Nejpodstatněji lze ale změnit povrch buněčné stěny a následně ho aktivovat 

pomocí anorganických i organických kyselin nebo zásad.
56

 

3.3 Biosorbent  

Na základě definice je biosorbent materiál biologického původu, jenž je odvozen ze 

surové rostlinné nebo mikrobiální biomasy a je schopen během procesu sorpce přímo sorbovat 

ionty kovů z vodného média. V ideálním případě by měl mít vysokou sorpční schopnost, měl 

by být snadno dostupný ve velkém množství a samozřejmě za minimální pořizovací cenu.  

Mnohé druhy biosorbentů mají poměrně široké spektrum působení a mají schopnost na 

sebe vázat většinu kovů. Existují ale i takové biosorbenty, které jsou zase specializované pouze 

na určité kovy. Vyskytuje se několik chemických skupin, které výslovně napomáhají 

k eliminaci kovů. Mezi takové patří například strukturní polysacharidy různých hub, 

aminokyseliny, acetamidové skupiny například u chitinu, aminové skupiny a fosfátové skupiny 

nukleových kyselin, thiolová a karboxylová skupina u bílkovin, hydroxidy v polysacharidech 

a karboxylové skupiny a sírany, které se vyskytují v polysacharidech například mořských řas, 

převážně druhu Phaeophyta, Rhodophyta a Chlorophyta.  

Přítomnost těchto chemických látek v sorbentech však ještě nezaručuje jistou 

biosorpci, a to vzhledem k tomu, že celý proces může být ohrožen některými konformačními, 

sterickými nebo jinými překážkami.
39

 

V následující Tabulce č. 1 uvádím seznam těch nejvýznamnějších funkčních skupin 

chemických látek, které se mohou významně podílet při vazbách během vlastního procesu 

biosorpce.  
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Tabulka 1: Nejvýznamnější funkční skupiny pro biosorpci (převzato a upraveno)
44

 

Funkční 

skupina/vazba 
Vzorec pKa Ligand Výskyt 

Amidová 

 

- N aminokyseliny 

Aminová 

 

8–11 N 
chitosan, 

aminokyseliny 

Fosfátová 

 

6,1–6,8 O fosfolipidy 

Fosfodiesterová  

 

1,5 O 
kyselina teikoová, 

lipopolysacharidy 

Hydroxylová –OH 9,5–13 O 

polysacharidy, 

kyselina uronová, 

sulfátované 

polysacharidy, 

aminokyseliny 

Imidazol 

 

6,0 N aminokyseliny 

Iminová -C(=N-)- 11,6–12,6 N aminokyseliny 
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Pokračování Tabulky č. 1 

Funkční 

skupina/vazba 
Vzorec pKa Ligand Výskyt 

Karbonylová 

 

- O peptidová vazba 

Karboxylová 

 

1,7–4,7 O 
kyselina uronová, 

aminokyseliny 

Sekundární amin 

 

13 N 
chitosan, 

peptidoglykan, 

peptidová vazba 

Sulfátová 

 

1,3 O 
sulfátované 

polysacharidy 

Thiolová –SH 8,3-10,8 S aminokyseliny 

Thioetherová -S- - S aminokyseliny 

Jak jsem již uvedla, lze konstatovat, že v současné době se nabízí celá řada stále 

rozmanitější biomateriálů, jenž jsou vhodné pro biosorpci. Existují rovněž i studie, ve 

kterých byly podrobně prostudovány biosorbenty jako například houby, dubové listy, 

skořápky vlašských ořechů, lísky obecné či mandlí, arašídové skořápky, rýžové slupky, 

banánové slupky, dřevěné piliny, odpad ze zeleného čaje, biomasy řas aj.   

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem mé diplomové práce je studium faktorů 

ovlivňujících procesu odstraňování šestimocného chromu pomocí slupek citrusových 

plodů, zaměřím se proto v následujícím textu především na studium sorpce chromu pomocí 

různých, doposud prostudovaných sorbentů.  

Ve studii Rifaqata a kol. bylo pro odstranění Cr(VI) z odpadní vody použito 

např. ovoce ze stromu Ficus glomerata. Dospěli k závěru, že adsorpce Cr (VI) se zvyšuje 

s nárůstem počáteční koncentrace a je silně ovlivněna hodnotou pH, přičemž maximální 
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adsorpce bylo dosaženo při hodnotě pH=2. Vliv elektrolytu (KNO3) na adsorpci Cr (VI) 

nebyl významný při hodnotě pH=2. Termodynamické parametry naznačují, že se jedná 

o adsorpci endotermickou a spontánní.
63 

Rovněž byly testovány Fusarium solani, které byly izolovany přímo 

z kontaminované půdy. Bylo prokázáno, že se obsah Cr(VI) postupně začal snižovat 

s narůstající hodnotou pH. Nárůst byl rovněž zaznamená při zvýšení počáteční koncentrace 

Cr(VI) a to dokonce až do koncentrace 500 mg/l. Na biosorpci však neměla žádný 

významný vliv.
64

  

 
Obrázek 2: Fusarium solani

65
  

Houby jakožto poměrně levný a rovněž dostupným biosorbentem pracoval 

například Xiaobing Jing a kol. Používal povrchově upravené houby Tricholoma lobayense. 

Na základě experimentů prokázali, že hodnota pH a rovněž také dávka biosorbentu má 

mnohem větší vliv na biosorpci šestimocného chromu než samotná počáteční koncentrace 

kovů. Maximální sorpční kapacita byla zjištěna při teplotě 25 C.
66

 

Pro sorpci byl rovněž použit odpadní produkt, který vzniká při výrobě vína. Jedná 

se v podstatě o celulosový materiál bohatý na polyfenolické sloučeniny, které vykazují 
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vysokou afinitu právě pro ionty těžkých kovů. Aplikovaný adsorpční gel byl připraven 

z hroznového odpadu, který byl modifikován s koncentrovanou kyselinou sírovou. Velký 

vliv na průběh celého procesu biosorpce měla rovněž hodnota pH, přičemž nejlépe 

biosorpce probíhala při hodnotě pH=4,0, pří které bylo dosaženo maximální sorpční 

kapacity. 
67

 

Vaghetti a kol. se zabývali například studiem kinetiky a rovnováhy během sorpce 

šestimocného chromu pomocí slupek z piniových ořechu. Prokázali, že se jedná o výborný 

biosorbent, který lze použít pro biosorpci Cr(VI) z odpadní vody, neboť má poměrně 

vysokou sorpční kapacitu (240,0 mg/g). I zde však byl potvrzen významný vliv hodnoty 

pH na průběh biosorpce a rovněž doba po kterou je sorbent v kontaktu s kovem. Jako 

nejvhodnější hodnotu pH určili pH=2, při které bylo dosaženo rovnováhy již po deseti 

hodinách.
68 

Studovány byly také šišky borovice lesní, u kterých byla rovněž prokázána 

velmi dobrá schopnost sorbovat Cr(VI) z vodného média. 
61, 68

 

Sorpční schopnost slupek citrusových plodů sice již byla studovány, ale pouze pro 

sorpci Cd(II), Zn(II), Pb(II) a Cr(III) z vodného roztoku.
30, 69 

3.3.1 Charakteristika aplikovaného biosorbentu 

Pomerančová kůra jako taková obsahuje celou řadu bioflavonoidů. Jsou to v podstatě 

látky rostlinného původu, které lze nalézt prakticky ve všech rostlinných buňkách. Jedná se 

o sloučeniny odvozené od polyfenolů, respektive o heterocykly flavonu. K nejznámějším 

bioflavonoidům patří například rutin, tangeritin, nobiletin, naringin, hesperidin a kvercetin. 
70-71

 

citrusová kůra je rovněž bohatá na pektiny, uvádí se, že jejich obsah se pohybuje kolem 

30 %.
72

 Další složkou, kterou lze najít v citrusové kůře je polysacharid složen z beta 

glukosy, tedy celulosu. Vzhledem k tomu, že glukosové jednotky tvoří dlouhé, řetězce, 

které jsou nerozvětvené a vzájemně jsou propojeny vazbou beta 1,4, bývají proto 

nerozpustné ve vodě. Dalšími komponenty, které se nacházejí v citrusové kůře jsou různé 

esenciální oleje, mastné kyseliny, parafínové vosky, triterpenoidy, přírodní pigmenty 

(karotenoidy, chlorofyly), hořčiny (limonen), enzymy a steroidy.
73

  

Na základě výše uvedeného složení citrusové kůry lze očekávat, že by mohla být 

vhodným sorbentem také pro sorpci Cr(VI) a to právě vzhledem k značnému obsahu 

celulosy, ligninu, hemicelulosy a pektinu (kyselina galakturonová). Navíc se v podstatě 
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jedná o poměrně velmi dobře dostupný sorbent, který je navíc odpadním materiálem, takže 

bude i ekonomicky výhodný.  

Na základě FTIR analýzy, kterou provedli Peréz a kol., zde mohu popsat základní 

funkční skupiny, které se v citrusové kůře vyskytují. FTIR spektra surové biomasy 

vykazovaly velký pík při vlnové délce 3 422 cm
-1

, který svědčí o existenci 

makromolekulární sdružení (celulosa, pektin, atd.) a mohou naznačovat také přítomnost 

obou aminu a navázání hydroxylových skupin. Charakteristická vibrace –OH skupiny 

nastávají v širokém rozsahu frekvencí, které právě naznačují přítomnost volných 

hydroxylových skupin a také vázaných OH vazeb v karboxylových kyselin. Oblast píku 

při vlnové délce 2 924 cm
-1

 znamená výskyt symetrických nebo asymetrických CH 

vibrací mastných kyselin. Vrchol v oblasti vlnové délky kolem 2 854 cm
-1

 je 

pravděpodobně vibrací skupiny -CH2 v důsledku -CH vazeb mastných kyselin. Oblast 

otisku prstu 1 000 - 1200 cm
-1

 vykazovala charakteristické vrcholy celulosy. Pásy kolem 

1 647cm
-1

 a také 1 736 cm
-1

 jsou orientační a mohou odpovídat volným karboxylovým 

skupinám, respektive, mohou být užitečné při identifikaci pektinů. Vrcholy při vlnové 

délce 1 373 cm
-1

 mohou být přiřazeny skupině –COO přítomné v pektinu.
69 

 

Obrázek 3: FTIR spektrum pomerančové kůry
69 

Použití pomerančové kůry jako možného biosorbentu pro sorpci Cr(VI) tedy 

představuje velký potenciál a to především vzhledem k vysokému obsahu celulosy, pektinu 

(galakturonová kyselina), hemicelulosy a ligninu. 

 

  



Monika Fürichová: Studium faktorů ovlivňujících sorpci Cr(VI) citrusovými slupkami  

2012  24  

4 CHROM 

Těžké kovy vyskytující se ve vodném systému jsou nebezpečné nejen pro životní 

prostředí, ale i pro člověka a to v důsledku bioakumulace prostřednictvím potravního 

řetězce a persistenci v přírodě. Chrom je proto nebezpečná závadná látka, kterou lze 

zařadit do skupiny těžkých kovů a je toxická nejen pro vodní prostředí.  

V přírodě se může chrom vyskytovat jako minerál chromit (FeCr2O4) a krokoit 

(PbCrO4). Nacházet se může také v minerálech, které obsahují hliník, protože ho 

doprovází. V povrchových vodách bývá nejčastěji přítomen v oxidačním stupni III nebo 

IV. Typické pro chrom v oxidačním stupni III je, že se významně může zejména 

v alkalickém prostředí sorbovat na hydratovaných oxidech například železa, hliníku, 

manganu aj. Na základě této skutečnosti je proto značná část chromu v povrchových 

vodách převážně sorbována na nerozpuštěné látky a vodní sedimenty. U šestimocného 

chromu je ale tato adsorpce méně významná. Ionty Cr
3+

 snadno hydrolyzují a následně se 

pak vylučují jako sraženina hydroxidu chromitého Cr(OH)3 (s). To je důvodem, proč bývá 

rozpustnost Cr(III) ve vodné matrici dána právě rozpustností tohoto hydratovaného oxidu. 

Naopak většina sloučenin Cr(IV) je ve vodě velmi dobře rozpustná až na chroman 

olovnatý, stříbrný a barnatý.  

V literatuře se uvádí, že v rozmezí hodnot oxidačně redukčního potenciálu od –0,5 V 

do 0,5 V, může docházet ve vodném prostředí buď k oxidaci Cr(III), nebo naopak 

k redukci Cr(IV). Oxidace Cr(III) může probíhat například již působením kyslíku, který je 

rozpuštěn ve vodě nebo také sloučeninami manganu v oxidačním stupni III až IV. Naopak 

redukční proces probíhá zpravidla za přítomnosti huminových látek, Fe(II), organických 

sloučenin, které obsahující thiolovou skupinu (–SH) nebo v přítomnosti sulfidické síry. 

S ohledem na rozdílnou adsorbovatelnost lze usuzovat na to, že touto skutečností 

bude značně ovlivněna také migrační schopnost chromu v půdě a horninovém prostředí. 

Snadno migruje Cr(IV), nikoliv však Cr(III), který, jak již bylo uvedeno výše, se snadno 

sráží jako tuhý Cr(OH)3 nebo se vysráží společně s Fe(OH)3. Rychlost migrace Cr(VI) se 

může měnit v závislosti na oxidačně redukčních podmínkách v prostředí. Do vodního 

prostředí se dostává především vypouštěním odpadních vod, nebo pokud je voda 

v kontaktu s chromem kontaminovaným sedimentem nebo zeminou, jak tomu může být 

například v lokalitách se starou ekologickou zátěží. 
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Možnými zdroji znečištění chromem jsou, jak jsem již uvedla výše, především 

odpadní vody a to jmenovitě z provozů povrchové úpravy kovů, barevné metalurgie, 

kožedělného a textilního průmyslu. Dalším zdrojem mohou být také některé inhibitory 

koroze, které jsou používány například při čištění kotlů nebo v chladících okruzích, při 

rozvodu teplé vody. Poměrně dosti velké koncentrace chromu lze nalézt ve vodách 

z hydraulické dopravy popílků. Podle dostupných informací jsem zjistila, že je výroba 

nebo nakládání s chromem u nás realizována ve dvou chemických společnostech. Jedná se 

o výrobu hydroxidu chromitého a alizarinových chromových barev a výrobu kamence. Co 

se týče použití chromu a jeho sloučenin, tak je velmi široké a zasahuje do mnoha 

průmyslových odvětví jako například strojírenská výroba, elektrotechnika, chemický, 

hutní, textilní a sklářský průmysl.
75-77

  

Použití sloučenin chromu ve strojírenství je v porovnání s ostatními průmyslovými 

odvětvími asi nejrozšířenější. Lze zde zahrnou více jak 65 % podniků, které buď používají, 

nebo vyrábějí sloučeniny chromu. Co se týče roční spotřeby sloučenin chromu, tak lze 

uvést, že v porovnání s většinou ostatních odvětví je nižší a pohybuje se v rozmezí od 

desítek kilogramů do jednotek tun na jeden strojírenský podnik. Nutno ale poznamenat, že 

mobilita jeho přenosu do vodního prostředí je s ohledem na vznik odpadních vod poměrně 

vysoká. Chrom zde nachází uplatnění hlavně v procesu chromování (proces chemické 

úpravy kovových povrchů). V podstatě se jedná o elektrochemické pokovování s malou 

tloušťkou vrstvy (měkké chromování) v roztocích dvojchromanu draselného (K2Cr2O7), 

oxidu chromového (CrO3) nebo jejich směsí. V poslední době se však stále více 

upřednostňuje použití CrO3. Řada podniků také uvádí použití sloučenin chromu také 

v procesu fosfatizace, která jako taková chrom nepoužívá, sloučeniny Cr(VI) se ale 

používají v bezprostředně navazujícím procesu chromátování z důvodu zvýšení odolnosti 

fosfátové vrstvy. V podstatě jde o pasivaci kovů v roztoku dvojchromanu draselného 

(K2Cr2O7), kterým se zvyšuje ochrana proti atmosférické korozi.  

V textilním průmyslu jsou používána tzv. chromová barviva, což jsou kyselá 

barviva, která se používají v kombinaci s dvojchromanem draselným (K2Cr2O7) výhradně 

k barvení vlny. Dvojchroman má tu funkci, že interakcí s materiálem se zredukuje na 

chromitou sůl, která fixuje barvivo na materiálu a současně tak dodává vybarvení 

stálobarevnost.  
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Významným zdrojem odpadních vod s obsahem chromu je také kožedělný průmysl 

a to vzhledem k tomu, že useň, která je zpracována činěním solemi chromu vykazuje 

mnohem vyšší odolnost proti vlhkosti, vyšším teplotám a jiným vlivům, než useň vyčiněná 

jiným způsobem. Chromčinění se tedy hojně používá u kožešin a usní. Výchozí surovinou 

pro činění ke kamenec chromito-draselný, dvojchroman sodný (Na2Cr2O7) nebo 

dvojchroman draselný (K2Cr2O7). Opatření BAT (Best Available Techniques) v procesu 

výroby - činění je především zvýšit účinnost činícího procesu pečlivou kontrolou hodnoty 

pH, objemu lázně, doby a otáček sudu a kombinovat se zpětným získáváním chromu 

srážením dílčích odpadních vod, které budou obsahovat více než 1 g Cr/l. Dále rovněž 

používat postupy činění s vysokým čerpáním chromu, protože zpětné získávání chromu 

srážením není možné a v neposlední řadě také čištění odpadních vod.
78 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V předložení diplomové práci jsem se zabývala studiem vlivu významných faktoru, 

které mohou ovlivnit sorpci Cr(VI) pomocí slupek citrusových plodů, které obsahovaly 

z větší části především plody následujících citrusů: 

 pomerančovník pravý (Citrus sinensis),  

 mandarinka obecná (Citrus reticulata).  

Celou experimentální část jsem prováděla samostatně ve školní laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství VŠB-TUO. Ve své práci jsem v podstatě navazovala na 

výsledky Kolářové, která na základě studia kinetiky určila nejvhodnější zrnitost 

a koncentraci aktivačního činidla. Jedním z dalších cílů mé diplomové práce bylo rovněž 

ověřit reprodukovatelnost použité metodiky pro zvolený biosorbent. 

5.1 Metodika sběru a úpravy sorbentu pro chemickou aktivaci 

Směs kůry citrusových plodů, složenou převážně z kůry pomerančů a mandarinek 

jsem sbírala od října roku 2010 přibližně do května 2011 společně s Kolářovou, přičemž 

jsme obě dodržovaly stejný postup při termické úpravě. V konečné fázi byl sorbent 

smíchán a pro analýzy a studium byl použit směsný vzorek z obou sběrů.  

Biosorbent jsem nejprve vždy opláchla řádně vodou a následně ještě destilovanou 

vodou. Takto očištěnou kůru jsem sušila před vlastní tepelnou úpravou cca dva dny nejprve 

při pokojové a pak jsem sorbent dosušila v elektrické troubě při teplotě 50 - 60 °C 

(program na sušení ovoce).  

Pro další zpracování jsem si suchou kůru citrusových plodů předupravila podrcením na 

menší části, k čemuž byl použit mobilní drtič typu Raptor 624, model HT 6523 (Werco, Česká 

republika). Poté jsem provedla zrnitostní úpravu sítováním pomocí souboru nerezových sít 

značky Retsch (Německo) na doporučenou zrnitost tedy 3-4 mm.  

Sorbent jsem po zrnitostní úpravě opět sušila rozložený na hodinových sklech tentokrát 

v sušárně ECOCELL standard (fa BMT, a.s. – MM Group, Česká republika) rovněž při teplotě 

80±1 °C do dosažení konstantní hmotnosti. Zde jsem na rozdíl od používané metody na 

Institutu environmentálního inženýrství provedla změnu v používané teplotě (105 °C), která 

byla používána například pro tepelnou úpravu pecek meruněk, broskví, švestek nebo slupek 
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lískových ořechu a to proto, že při ní docházelo k černání a tedy pálení používaného sorbentu. 

Stejným způsobem, tedy sušení do konstantní hmotnosti, jsem postupovala i při tepelné úpravě 

biosorbentu pro chemickou aktivaci, abych zaručila přesné navážky pro studium adsorpční 

kinetiky.   

5.2 Metodika chemické modifikace 

Chemická aktivace povrchu sorbentu v podstatě napomáhá zpřístupnění přítomných 

funkčních skupin v kůře citrusových plodů, tedy aminové skupiny, hydroxylové skupiny 

a karboxylové skupiny, pro vazbu s šestimocným chromem. K tomuto účelu byla použita 

kyselina chlorovodíková (HCl) o molární koncentraci 1 mol/l a to vzhledem k tomu, že na 

základě studia kinetiky biosorpce byla tato koncentrace Kolářovou
14

, na jejíž práci jsem 

navazovala, vybrána jako nejvhodnější pro chemickou modifikaci povrchu kůry 

citrusových plodů.    

Počáteční hmotnost biosorbentu, který jsem používala při aktivaci, byla 10 g na 

jeden litr aktivačního činidla. K stanovení přesného množství jsem použila shodně 

s aplikovanou metodikou analytické váhy typu TB – 215D (Denver Instrument, 

Německo).  

Navážený sorbent jsem pak společně s aktivačním činidlem (1-M HCl) 

kvantitativně převedla do plastové vzorkovnice a nechala aktivovat po dobu třiceti 

minut, vzhledem k tomu, že tato chemická úprava byla Kolářovou vyhodnocena jako 

nejvhodnější, v inkubátoru (Obrázek č. 4) GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká 

republika) a to při konstantních otáčkách třepání, tedy 150 ot./min. Po uplynutí doby 

aktivace byl sorbent scezen umělohmotným sítkem o velikosti ok 1 mm a pečlivě promyt 

destilovanou vodou a vzhledem k tomu, aby došlo k odstranění možných zbytků 

aktivačního činidla, tak jsem ho vždy ještě nechala loužit v destilované po dobu 24 h. Po 

ukončení loužení, byla vždy zkontrolována hodnota pH loužící destilované vody. 

Aktivovaný sorbent jsem posléze ještě jednou promyla destilovanou vodou, scedila 

a nechala sušit na hodinovém skle v sušárně při teplotě 80±1 °C do konstantní hmotnosti, 

abych tak zaručila přesnost navážky aktivovaného sorbentu pro další analýzu. Veškerý 

sorbent takto vysušený byl po celou dobu uchováván v exsikátoru.  
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Obrázek 4: Třepačka typu GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) 

5.3 Metodika stanovení Cr(VI)  

Všechny používané roztoky šestimocného chromu byly připraveny ředěním ze 

standardního roztoku jehož koncentrace byla 1 g/l a byl uchováván v lednici. Připravila jsem 

ho rozpuštěním vypočteného množství dichromanu draselného analytické čistoty (firma 

Penta). Modelové roztoky s obsahem Cr(VI) používané pro studium jednotlivých faktorů 

majících vliv na proces sorpce byly připravovány vždy v den použití. 

Zůstatková koncentrace šestimocného chromu (cb) ve vzorcích kůry citrusových plodů 

byla analyzována spektrofotometrickou metodou na spektrofotometru (Obrázek č. 5) HACH 

DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo), dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost 

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

vlnové délce 540 nm
79

. Jak jsem již zmiňovala v teoretické části své diplomové práce, je 

reálným předpokladem, že v roztoku mohou zůstat po biosorpci zbytky Cr(III), protože 

v průběhu nejen redukce, ale i aniontové adsorpce je část Cr(VI) sorbentem redukována na 

Cr(III). To by právě mohlo negativně ovlivnit vlastní spektrofotometrické stanovení 

Cr(VI), takže jsem vždy před jeho stanovení případné zbytky Cr(III) odstranila vysrážením 

síranem hlinitým. Vzorky po vysrážení byly filtrovány přes membránový filtr PRAGOPOR 6 

(PRAGOCHEMA spol. s r.o.). 
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Obrázek 5: Spektrofotometrický přístroj DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) 

Vzhledem k tomu, že jsem pracovala s modelovými roztoky o vyšší koncentraci 

Cr(VI), konkrétně v rozmezí od 100 mg/l do 400 mg/l, musela jsem před vlastním 

stanovením filtrát vždy naředit a to tak, aby koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky 

spektrofotometru tedy v rozmezí od 0 mg/l do 1, nebo od 0 mg/l do 2 mg/l. Každé měření 

jsem provedla vždy 3, takže všechny výsledky jsou proto střední hodnotou průměru. 

5.4 Metodika výpočtů 

Procentuální účinnost biosorpce byla vypočítávána podle následujícího vztahu(9): 

   
     

  
     

kde je: 

c0 počáteční koncentrace iontů kovů [mg/l],  

ce rovnovážná koncentrace iontů kovů v [mg/l]. 

Výsledky adsorpce Cr(VI) v závislosti na studovaných podmínkách a čase jsem 

graficky znázornila pomocí grafů, které jsem vytvořila v programu „Microsoft Office 

Excel 2007“. 

5.5 Metodika studia optimálních podmínek biosorpce 

V následujícím textu se zaměřím na stručnou charakteristiku jednotlivých metodik, 

které jsem používala k studiu optimálních podmínek, které by mohly jak kladně, tak také 

záporně ovlivnit vlastní proces biosorpce. Vzhledem k tomu, aby bylo možné jednotlivé 



Monika Fürichová: Studium faktorů ovlivňujících sorpci Cr(VI) citrusovými slupkami  

2012  31  

výsledky porovnávat, studovala jsem každý faktor odděleně. Optimální podmínky (vliv 

hodnoty pH a vstupní koncentrace Cr(VI) v modelovém roztoku) jsem experimentálně 

ověřovala jen pro vzorky sorbentu, které byly Kolářovou doporučeny pro další studium, 

tedy takové, které vykazovaly při modelování adsorpční kinetiky nejvyšší sorpční kapacitu 

a to v co nejkratším čase. Týkalo se to tedy sorbentu o zrnitostní frakci 4-5 mm, který byl 

aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l s dobou expozice 30 min. 

Jednotlivé faktory jsem rovněž studovala i pro kůru citrusových plodů, které nebyly 

aktivované kyselinou, ale zrnitostní frakce byla shodná. Zbývající dva faktory (teplota 

a koncentrace biosorbentu) byla studována v závislosti na době působení modelového 

roztoku na sorbent, tedy v čase 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h. 

Na základě rešeršního zpracování dané problematiky je prokázáno, že vliv počtu 

otáček na proces biosorpce je zanedbatelný a proto jsem ho v rámci své experimentální 

části nestudovala. 

5.5.1 Vliv hodnota pH 

Jak již vyplynulo i z  teoretické části mé diplomové práce má hodnota pH 

významný podíl na ovlivňování vlastního procesu biosorpce. Pro vlastní studium vlivu 

hodnoty pH jsem si zvolila následující hodnoty pH modelového roztoku Cr(VI): pH=1, 

pH=2, pH=3 pH=4, pH=5; pH=6 a pH=7. Uvedené hodnoty pH modelových roztoků 

Cr(VI) byly zajištěny pomocí pufrů a kontrolovány měřením hodnoty pH před a po 

procesu biosorpce.  

K 1 g zrnitostně a chemicky upraveného sorbentu jsem vždy přidala 50 ml 

modelového roztoku Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l při daných hodnotách pH. Po ukončení 

sorpčního procesu (po sedmi hodinách) jsem ve filtrátu ihned stanovovala Cr(VI) výše 

popsanou metodikou. V rámci ověření počáteční koncentrace (ca) jsem vždy proměřila také 

koncentraci Cr(VI) v modelovém roztoku.  

Pro možnost porovnání výsledků v rámci dílčích výzkumů, jsem ponechala 

nezměněné ostatní podmínky sorpce, tj. laboratorní teplota 25±1 °C, 150 ot./min. 

a koncentraci sorbentu 1g/50 ml modelového roztoku Cr(VI). 
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5.5.2 Koncentrace biosorbentu 

Vhledem k tomu, že existuje přímá závislost mezi zvyšováním koncentrace 

biosorbentu a množstvím vyloučeného kovu, přičemž ale sorpční kapacita sorbentu klesá. 

Zvolila jsem si pro studium vlivu koncentrace sorbentu na proces sorpce následující 

množství 1,0; 2,0; a 3,0 g/50 ml modelového roztoku šestimocného chromu o koncentraci 

100 mg/l.  

Ke zvoleným koncentracím biosorbentu jsem opět vždy přidala 50 ml modelového 

roztoku Cr(VI) a pak následně třepala v inkubátoru při standardně používaných otáčkách 

tj. 150 ot./min. a teplotě 25±1 °C po dobu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h. Po ukončení sorpčního 

procesu jsem ve filtrátu ihned stanovovala Cr(VI) výše popsanou metodikou. V rámci 

ověření počáteční koncentrace (ca) jsem opět vždy proměřila rovněž koncentraci Cr(VI) 

modelového roztoku. 

5.5.3 Vstupní koncentrace Cr(VI) v modelovém roztoku 

Bylo prokázáno, že existuje také závislost mezi počáteční koncentraci kovu 

v modelovém roztoku a jeho sorpční kapacitě. Proces biosorpce je intenzivnější se 

zvyšující se počáteční koncentrací kovu a trvá v podstatě až po dobu, kdy dojde k obsazení 

všech vazebných míst.  

Zvolila jsem si pro své studium vlivu koncentrace Cr(VI) v modelovém roztoku na 

proces sorpce následující koncentrace modelových roztoků: 100 mg/l; 200 mg/l; 300 mg/l 

a 400 mg/l za běžně používaných podmínek (tj. otáčky, teplota). V rámci ověření počáteční 

koncentrace (ca) jsem opět vždy proměřila rovněž koncentraci Cr(VI) modelového roztoku.  

5.5.4 Teplota 

Na základě poznatků, které jsem získala v rámci zpracování své rešeršní části, 

vycházím z předpokladu, že ovlivňování procesu biosorpce teplotou je závislé hlavně na 

převládajícím ději, který je základem pro vytvoření vazby mezi použitým sorbentem, 

především jeho struktuře a studovaným kovem. Pokud bude převládat chemisorpce, pak 

bude mít zvýšení teploty pozitivní vliv na sorpci Cr(VI) z vodného média. Pokud ale bude 

převládat během sorpčního procesu fyzikální sorpce, pak se bude množství sorbovaného 
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Cr(VI) snižovat se rostoucí se teplotou. V některých případech však nemusí mít teplota 

žádný vliv na vlastní biosorpci.  

Pro studium vlivu závislosti adsorpce Cr(VI) pomocí kůry citrusových plodů na 

teplotě jsem si zvolila následující teplotní rozmezí 20 °C; 30 °C 40 °C a 50 °C, přičemž 

ostatní parametry zůstaly zachovány. Vzorky byly při uvedených teplotách třepány 

v inkubátoru po dobu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h. Po ukončení sorpčního procesu jsem ve 

filtrátu ihned stanovovala Cr(VI) výše popsanou metodikou. V rámci ověření počáteční 

koncentrace (ca) jsem opět vždy proměřila rovněž koncentraci Cr(VI) modelového roztoku. 

Obdobně jako u předchozích faktorů, byl experiment realizován také pro neaktivovaný 

sorbent. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V následujících podkapitolách budou vyhodnoceny výsledky, které byly získány 

v rámci studia jednotlivých faktorů, které by mohly pozitivně/negativně ovlivnit vlastní 

průběh biosorpce Cr(VI) pomocí studované kůry z citrusových plodů. Vzhledem k tomu, 

že mě zajímalo, jak se v daných podmínkách bude chovat neaktivovaný sorbent, zařadila 

jsem ho rovněž do experimentů a porovnala ho se sorbentem aktivovaným a to pro případ 

studia vlivu hodnoty pH a počáteční koncentrace Cr(VI) v modelovém roztoku.  

6.1 Vyhodnocení reprodukovatelnosti aplikované metodiky  

Jak jsem již uvedla v úvodu své práce, vycházím ve své diplomové práci ze závěrů 

a doporučení Bc. Kolářové, která ve své závěrečné práci studovala kinetiku biosorpce 

Cr(VI) za použití kůry citrusových plodů. Vzhledem k tomu, že jsem používala jak shodný 

sorbent, který jsme společně sbíraly, tak také metodiky pro úpravu vzorků, analýzu atd., 

dospěly jsme ke shodným výsledkům, což znamená, že používána metodika pro studium 

biosorpcí pro libovolné sorbenty je reprodukovatelná a je reálný tedy reálný předpoklad, že 

metodika může být aplikována i ve větším měřítku. 

6.2 Vyhodnocení dat získaných v rámci studia optimálních podmínek 

Jak jsem již deklarovala výše, každou podmínku jsem zkoumala individuálně, 

přičemž ostatní parametry běžně používané v rámci metodiky jsem ponechala beze změn 

a to v rámci zachování možnosti srovnání výsledků v rámci dílčích experimentům, které 

byly realizovány v rámci studia jiných sorbentů. Jednotlivá grafická zobrazení prezentují 

vliv studovaných podmínek na vlastní proces biosorpce, respektive adsorpční kapacitu 

kůry citrusových plodů. 

Efekt hodnoty pH na sorpci šestimocného chromu z modelového roztoku pomocí 

kůry citrusových plodů je graficky znázorněn na Obrázku č. 6. Experimentálně jsem 

ověřovala vliv hodnoty pH na sorpci Cr(VI) pomocí kůry citrusových plodů a to konkrétně 

pro hodnoty pH v rozmezí 1 - 7. Výsledné hodnoty sorpční kapacity znázorněné v grafu jsou 

pouze po sedmihodinové expozici, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro další 

studium procesu biosorpce. Pro experiment byla použita zrnitostní frakce 3-4 mm, která byla 

aktivována po dobu třiceti minut aktivačním činidlem, kterým byla kyselina chlorovodíková 
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o koncentraci 1 mol/l (1M/3-4/30). Byl rovněž použit vzorek bez aktivace, který je označen 

„*“ (1M/3-4/30*). 

 

Obrázek 6: Vliv hodnoty pH na sorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí kůry citrusových plodů 

Vysvětlivky: 1M/3-4/30 - aktivovaná kůra citrusových plodů kyselinou chlorovodíkovou o konc. 1 mol/l; 

1M/3-4/30* - neaktivovaná kůra citrusových plodů 

Jak lze patrné z Obrázku č. 6, tak nejvyšší sorpční kapacita byla dosažena v rozmezí 

hodnot pH 1 - 2, přičemž lze konstatovat, že v případě neaktivovaného sorbentu je tento rozsah 

ještě větší, a sice 1 - 3. Od hodnoty pH=3 dochází jež k postupnému snižování sorpční kapacity 

a tedy i účinnosti sorpce a to u aktivovaného sorbentu o více jak 50 % a u neaktivované kůry 

citrusových plodů o 30 %. Nejnižší sorpční kapacita (2,3 mg/g, tedy 46% účinnost sorpce) 

odstranění Cr(VI) jsem zaznamenala u vzorku s hodnotou pH=7 pro sorbent aktivovaný 1-M 

kyselinou chlorovodíkovou. Ze získaných dat mohu proto konstatovat, že snížení hodnoty pH 

má vzhledem k charakteru studovaného kovu velice pozitivní vliv na průběh biosorpce. Došla 

jsem rovněž k zajímavému závěru, který by bylo vhodné ještě prostudovat, a sice že 

neaktivovaná kůra citrusových plodů se chová mnohem lépe, než aktivovaná. Jedním z mých 

doporučení v závěru práce proto bude ještě experimentálně tuto skutečnost probádat. Pokud by 

se prokázala má hypotéza, pak by se ještě aplikace studovaného sorbentu ekonomicky 

zvýhodnila, protože by nebylo zapotřebí používání dalších chemikálií.  
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Efekt teploty na sorpci. Na následujícím Obrázku č. 7 lze vidět vliv studovaného 

rozsahu teplot na výslednou sorpční kapacitu slupkami citrusových plodů v jednotlivých 

časových intervalech. Vliv teploty na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku jsem 

zjišťovala při následujících teplotách během sorpčního procesu 20 °C, 30 °C, 40 °C 

a 50 °C, která byla zajištěna třepáním v inkubátoru. Všechny udávané teploty jsou 

s možnou odchylkou ±1 °C. 

 

Obrázek 7: Vliv hodnoty teploty na sorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí kůry citrusových plodů 

Jak je z Obrázku č. 7 velmi dobře patrné, adsorpční kapacita kůry citrusových plodů 

se vlivem teplot směrem k zvyšování účinnosti sorpce nijak významně nemění. Průběh 

sorpce i jednotlivé výsledky jsou si vesměs velmi podobné. Odlišují se maximálně pouze 

v řádu desetin mg/g. Nejvyšší účinnost (100%) byla zjištěna při teplotě 20 °C, která byla 

v podstatě používána pro všechny studie sorpčního procesu Cr(VI) pomocí kůry citrusových 

plodů. Je tedy zřejmé, že teplota nemá v případě mnou studovaného sorbentu žádný 

významný vliv na jeho sorpční kapacitu, což by i zbytečně v praxi zvyšovalo energetické 

nároky na biosorpci.  

Vzhledem k tomu, že zvýšení teploty nemělo pozitivní vliv na sorpci Cr(VI) 

z vodného média, znamená to, že mechanismu biosorpce nebude převládat chemisorpce. 

Tím, že nedošlo ani k významnému snižování sorpční kapacity v závislosti teplotě, mohu 

konstatovat, během sorpce nebude v tomto případě převládat ani fyzikální sorpce, pak se  
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Efekt koncentrace biosorbentu. Na Obrázku č. 8 je graficky znázorněna závislost 

zvyšování koncentrace biosorbentu na účinnost odstranění šestimocného chromu 

z vodného roztoku za použití kůry citrusových plodů. Vliv koncentrace sorbentu na 

biosorpci Cr(VI) jsem experimentálně ověřovala při koncentraci použité aktivované kůry 

citrusových plodů 1,0; 2,0 a 3,0 g/50 ml modelového roztoku Cr(VI).   

 

Obrázek 8: Vliv koncentrace biosorbentu na sorpci Cr(VI) z modelového roztoku pomocí kůry citrusových 

plodů 

Jak lze vidět z grafu, zvýšení koncentrace biosorbentu mělo dle očekávání sice 

velice pozitivní vliv na rychlost ustálení rovnováhy biosorpce, ale na úkor sorpční 

kapacity. Vzhledem k ponechané počáteční koncentraci modelového roztoku, tedy 

100 mg/l se zvýšení množství sorbentu projevilo nasorbováním veškerého šestimocného 

chromu a to již po jedné hodině. Lze tedy konstatovat, že platí předpokládaná závislost 

mezi koncentrací biosorbentu a sorpční kapacitou, kdy zvyšování koncentrace biosorbentu 

má za následek snižování adsorpční kapacity. Nejvyšší účinnost sorpce (100%) jsem 

zaznamenala u vzorku s koncentrací sorbentu 2 g/50 ml a to již po třech hodinách, což má 

velký význam pro další studium biosorpce Cr(VI) pomocí kůry citrusových plodů. 

Znamená to tedy, že bude vhodné zvýšit koncentraci biosorbentu z 1 g na 2 g, protože se 

významně zlepšuje jeho sorpční kapacita. K ustavení rovnováhy dochází již po třech 

hodinách, kdy je účinnost sorpce kůry citrusových plodů 100%. Naopak pokud je použita 
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koncentrace biosorbentu 1 g/50 ml, tak k ustavení rovnováhy dochází až po sedmi 

hodinách. Nejnižší sorpční kapacitu (2,47 mg/g) vykazoval vzorek s koncentrací sorbentu 

3 g/50 ml.  

Efekt vstupní koncentrace Cr(VI) v modelovém roztoku. Na Obrázku č. 9 je 

graficky znázorněna závislost zvyšování koncentrace modelového roztoku Cr(VI) na 

účinnost jeho odstranění z vodného roztoku za použití kůry citrusových plodů. Vliv 

koncentrace vstupní koncentrace Cr(VI) jsem experimentálně ověřovala pro následující 

rozsah koncentrací modelového roztoku Cr(VI): 100 mg/l; 200 mg/l; 300 mg/l a 400 mg/l 

za běžně používaných podmínek (tj. otáčky, teplota). 

 

Obrázek S. 9: Vliv počáteční koncentrace Cr(VI) na jeho sorpci z modelového roztoku pomocí kůry 

citrusových plodů 

Vysvětlivky: 1M/3-4/30 - aktivovaná kůra citrusových plodů kyselinou chlorovodíkovou o koncentrace 

1 mol/l; 1M/3-4/30* - neaktivovaná kůra citrusových plodů 

Na základě studia vlivu počáteční koncentrace Cr(VI) bylo prokázáno, že existuje 

závislost mezi počáteční koncentraci kovu v modelovém roztoku a jeho sorpční kapacitě. 

Na Obrázku č. 8 je velmi dobře patrné, že proces biosorpce je mnohem intenzivnější se 

zvyšující se počáteční koncentrací kovu. Je reálným předpokladem, že potrvá, až dokud 

nedojde k obsazení všech vazebných míst. Což je rovněž významný poznatek pro další 

studium tohoto sorbentu. Bylo by možná ještě vhodné prostudovat vliv ještě vyšší vstupní 

koncentrace, tedy nad 400 mg/l Cr(VI). 



Monika Fürichová: Studium faktorů ovlivňujících sorpci Cr(VI) citrusovými slupkami  

2012  39  

7 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem studovala faktory, které by mohly pozitivně/negativně 

ovlivnit sorpci Cr(VI) z vodného média za použití kůry citrusových plodů. Tak jsem 

navázala na závěrečnou práci Bc. Kolářové, která se zabývala studiem kinetiky pro tento 

sorbent. Daný sorbent jsem zvolila na základě jeho nízké pořizovací ceny, protože se 

v podstatě jedná o běžně dostupný odpad, přestože je nutné poznamenat, že sezonní.  

Mechanická, tepelná a chemická úprava kůry citrusových plodů 

Sorbent byl sítováním zrnitostně roztříděn na frakce 3-4 mm na základě doporučení 

Kolářové. V rámci tepelné úpravy byl sorbent nejprve volně sušen při pokojové teplotě 

25 °C a následně vysušen v troubě při teplotě 50 - 60 °C a následně vysušen v sušárně do 

konstantní hmotnosti. Bylo zjištěno, že je vhodnější pro sušení volit teplotu do 80 °C aby 

nedocházelo k černání a tak pálení vzorku. Při chemické úpravě byla jako aktivační činidlo 

použita kyselina chlorovodíková (HCl) o koncentracích 1  mol/l v časech aktivace 30 min. 

Po chemické aktivaci byl takto aktivovaný sorbent následně promyt destilovanou vodou 

a ponechán v ní po dobu 24 h odstát (zajištění úplného odstranění aktivačních činidel).  

Vzhledem k tomu, že v roztoku mohou zůstat po biosorpci zbytky Cr(III), protože 

v průběhu nejen redukce, ale i aniontové adsorpce je část Cr(VI) sorbentem redukována na 

Cr(III), což by mohlo negativně ovlivnit vlastní spektrofotometrické stanovení Cr(VI), 

jsem vždy před jeho stanovením případné zbytky Cr(III) odstranila vysrážením síranem 

hlinitým. Vzorky po vysrážení byly nutné filtrovat přes membránový filtr PRAGOPOR 6. 

Filtráty byly analyzovány ještě v tentýž den. 

Efekt hodnoty pH 

Experimentálně byl ověřen vliv hodnoty pH na sorpci Cr(VI) pomocí kůry 

citrusových plodů a to konkrétně pro hodnoty pH v rozmezí 1 - 7. Pro experiment byla 

použita zrnitostní frakce 3-4 mm, která byla aktivována po dobu třiceti minut aktivačním 

činidlem, kterým byla kyselina chlorovodíková o koncentraci 1 mol/l (1M/3-4/30). Byl rovněž 

použit vzorek bez aktivace. Ze získaných výsledků lze konstatovat, že snížením hodnoty pH 

lze vzhledem k charakteru studovaného kovu velice pozitivně ovlivnit průběh biosorpce. Bylo 

rovněž vhodné ještě prostudovat kinetiku pro neaktivovaný sorbent vzhledem k tomu, že 

neaktivovaná kůra citrusových plodů se chová mnohem lépe, než aktivovaná. Jedním z mých 
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doporučení v závěru proto je ještě experimentálně tuto skutečnost probádat. Pokud by se 

prokázala má hypotéza, pak by se ještě aplikace studovaného sorbentu ekonomicky 

zvýhodnila, protože by nebylo zapotřebí používání dalších chemikálií. 

Efekt teploty 

Vzhledem k tomu, že zvýšení teploty nemělo pozitivní vliv na sorpci Cr(VI) 

z vodného média, znamená to, že během mechanismu biosorpce nepřevládá chemisorpce. 

Tím, že nedošlo ani k významnému snižování sorpční kapacity v závislosti teplotě, lze tedy 

konstatovat, že během sorpce nebude v tomto případě převládat ani fyzikální sorpce. 

Teplota tedy nemá vliv na vlastní proces biosorpce. 

Efekt koncentrace biosorbentu. 

Vzhledem k ponechané počáteční koncentraci modelového roztoku (100 mg/l) se 

zvýšení množství sorbentu projevilo nasorbováním veškerého šestimocného chromu a to 

již po jedné hodině. Lze tedy konstatovat, že platí předpokládaná závislost mezi 

koncentrací biosorbentu a sorpční kapacitou, kdy zvyšování koncentrace biosorbentu má 

za následek snižování adsorpční kapacity. Vzhledem k tomu, že byla prokázána nejvyšší 

účinnost sorpce (100%) u vzorku s koncentrací sorbentu 2 g/50 ml a to již po třech 

hodinách, což má dle mého názoru velký význam pro další studium biosorpce Cr(VI) 

pomocí kůry citrusových plodů. Znamená to tedy, že bude vhodné zvýšit koncentraci 

biosorbentu z 1 g na 2 g, protože se významně zlepšuje jeho sorpční kapacita. K ustavení 

rovnováhy dochází již po třech hodinách, kdy je účinnost sorpce kůry citrusových plodů 

100%.  

Efekt vstupní koncentrace Cr(VI) v modelovém roztoku 

Na základě studia vlivu počáteční koncentrace Cr(VI) bylo prokázáno, že existuje 

závislost mezi počáteční koncentraci kovu v modelovém roztoku a jeho sorpční kapacitě. 

Což je rovněž významným poznatkem pro další studium tohoto sorbentu. Bylo by možná 

ještě vhodné prostudovat vliv ještě vyšší vstupní koncentrace, tedy nad 400 mg/l Cr(VI). 
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