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Abstrakt 

V předložené diplomové práci se zabývám adsorpční kinetikou pecek broskví 

(Prunus persica). V práci je popsána aplikovaná metodika při zrnitostní, tepelné 

a chemické úpravě zvoleného biosorbentu. Na aktivaci biosorbentu byl použit roztok 

kyseliny chlorovodíkové o koncentracích 0,01 mol/l, 0,1 mol/l a 1 mol/l. Největší sorpční 

schopnost q, kterou jsem určila na základě studia kinetiky procesu biosorpce Cr(VI) byla 

prokázána na základě experimentů u frakce 1-2 mm aktivované kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 1 mol/l po dobu devadesáti minut. Srovnala jsem své výsledky s výsledky 

adsorpční kinetiky s použitím švestky domácí (Prunus domestica), abych zjistila, které 

z pecek studovaných peckovin jsou vhodnějším biosorbentem. Lze konstatovat, že pecky 

broskví jsou jednoznačně vhodnějším biosorbentem pro sorpci šestimocného chromu 

z vodného roztoku.  

Klíčová slova: 

biosorpce, biosorbent, pecky broskví (Prunus persica), šestimocný chrom, sorpční 

kapacita, pecky švestek (Prunus domestica) 

Abstract 

In my diploma thesis I deal with adsorption kinetics of peach stones (Prunus persica), 

using methods involving grain size, thermal and chemical treatment. To activate the 

sorbent, hydrochloric acid of concentrations 0,01 mol/l, 0,1 mol/l and 1 mol/l was used. 

The best sorption ability q based on experiments has been demonstrated by using fraction 

1-2 mm which has been activated by hydrochloric acid for ninety minutes. I have 

compared my results with the results of plum stones (Prunus domestica) to find out which 

one of the biosorbents are more convenient for use. We can say that peach stones are 

definitely better for hexavalent chromium elimination from solutions.  

Key words: 

Biosorption, biosorbent, peach stones (Prunus persica), hexavalent chromium, sorption 

capacity, plum stones (Prunus domestica) 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

cf    rovnovážná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu  

ci    vstupní koncentrace kovu  

HCl    kyselina chlorovodíková  

ot./min   počet otáček za minutu  

q   adsorpční kapacita  

pH    koncentrace vodíkových iontů  

S    množství biomasy  

V   objem modelového roztoku 

Další použité zkratky a vzorce jsou průběžně vysvětleny v textu. 
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1 ÚVOD 

Kontaminace těžkými kovy ve vodním prostředí pochází z mnoha průmyslových 

odvětví. Z těch nejznámějších bych zmínila těžební činnost, spalování fosilních paliv 

a činnost závodů a elektráren. Tyto oblasti působení, a mnohdy také nesprávné chování se 

k životnímu prostředí, poté způsobují kontaminaci těžkými kovy a to v různých složkách 

ekosystému, například v atmosféře, půdě a vodě. Mezi nejznámější a nejhojněji zastoupené 

těžké kovy způsobující kontaminaci vodního prostředí patří rtuť, olovo, kadmium a chrom. 

Tyto kovy nejsou biologicky rozložitelné a mají schopnost se dále kumulovat v potravním 

řetězci a způsobovat tak další onemocnění a poruchy živých organismů včetně člověka.  

Postupným chemickým srážením, iontovou výměnou a adsorpcí mezi prostředím 

a chemickou látkou dochází k postupné kontaminaci, a je proto potřeba použití co nejméně 

nákladných metod k dekontaminaci složek ekosystému. Finanční náročnost hraje velmi 

důležitou roli při výběru vhodného sorbentu.
1,2

  

Jedním z nejčastějších kovů způsobujících kontaminaci vodního prostředí je chrom. 

Antropogenními zdroji chromu ve vodách jsou například vody z povrchové úpravy kovů, 

textilního a kožedělného průmyslu či vody z barevné metalurgie. Vysoké koncentrace 

chromu lze také nalézt ve vodách z hydraulické dopravy popílků. Chrom se může do vody 

dostat také průsakem ze špatně zabezpečených skládek, či se do prostředí uvolnit při špatné 

manipulaci s odpady obsahujících chrom, například odpadní kaly.  

Sloučeniny šestimocného chromu jsou mnohem toxičtější než jeho trojmocná forma 

a proto je nutné co nejvíce tyto látky eliminovat z životního prostředí, aby se zabránilo 

možným negativním vlivům na přírodu i člověka.
3
 V dnešní době existuje celá řada metod, 

které se používají k úpravě odpadních a průmyslových vod. Mnohé z nich jsou však 

finančně náročné vzhledem k velkému množství použitých chemikálií.  

Vzhledem ke své dobré finanční dostupnosti a opětovnému použití biosorbentů je 

metoda biosorpce vhodným technologickým procesem k odstraňování toxických kovů 

z vodného prostředí.
4
 Tato metoda je definována jako schopnost biomolekul či dané 

biomasy vázat a koncentrovat ionty a molekuly z vodných roztoků.
5
  

Ve své práci se zabývám studiem kinetiky biosorpce s použitím biosorbentu pecek 

broskví (Prunus persica), jako finančně dobře dostupného sorbentu. Jelikož už byla 
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zpracována práce s použitím pecek švestky domácí (Prunus domestica)
6,7

, zajímalo mě, 

zda se pecky broskví chovají obdobně, či jde jen o zvláštní případ.  
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce bylo studium kinetiky biosorpce Cr(VI) zvoleným 

sorbentem, což jsou v mém případě pecky broskví (Prunus persica).  

Dílčí cíle diplomové práce byly realizovány na Institutu environmentálního 

inženýrství  VŠB-TUO. Cílem mé práce, dle ověřených a verifikovaných metod, je:  

 zvolený biosorbent nejdříve mechanicky, tepelně a chemicky upravit, 

 na takto upraveném sorbentu studovat kinetiku procesu biosorpce 

šestimocného chromu z vodného roztoku,  

 vyhodnotit sorpční schopnost šestimocného chromu,  

 získané výsledky srovnat se studiem kinetiky biosorpce pecek švestky 

domácí (Prunus domestica),  

 vyhodnotit, který z uvedených biosorbentů je vhodnější.  
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Jak jsem již zmínila v úvodu, kontaminace prostředí těžkými kovy představuje 

v současnosti stále závažný problém. Navzdory mnoha dostupným a vyvinutým sanačním 

technologiím stále dochází k občasnému úniku toxických látek do okolního prostředí.  

Jako příklad bych uvedla případ, kdy Česká inspekce životního prostředí v roce 

2006 uložila milionovou pokutu firmě Lucas Autobrzdy v Jablonci nad Nisou, protože 

firma vypouštěla odpadní vody s obsahem šestimocného chromu přímo do půdy. Odtud se 

potom chrom dostal až do spodních vod. Podle tisku nešlo o první únik toxických látek do 

vody zaviněný touto firmou, která dostala samozřejmě povinnost vzniklou kontaminaci 

následně odstranit. Již v minulosti se dopustila znečištění spodních vod ropnými látkami.
8
  

Na základě dat uvedených v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) se mezi 

velkými znečišťovateli toků objevily také Doly Bílina, které vypustily do vodních toků 1,1 t 

chromu. Není třeba zdůrazňovat, že toto vypuštění rozhodně neprospělo vodním 

organismům a mohlo také následně narušit fungování celého vodního ekosystému.
2
  

Za zmínku také stojí případ, kdy Velkomeziříčská společnost Enviro-ekoanalytika 

zpracovala pro investora hydrologický a geologický výzkum oblasti bývalého kožedělného 

podniku Svit. V tomto areálu bylo stále nalezeno pár oblastí, které jsou kontaminovány 

například zbytky chemikálií z provozu bývalé firmy, která zde prováděla mimo jiné také 

chromočinění kůží. Areál je tedy znečištěn hlavně chromem a také zbytky ropných látek. 
9
 

Co se týče největšího odškodnění společnosti v celé historii těžkých kovů jde 

o případ, kdy v malém pouštním městečku Hinkley, v USA, bylo společností Pacific Gas and 

Electric Company používáno velké množství chromu do chladících zařízení, aby se zabránilo 

korozi uvnitř trubek. Šestimocná forma chromu však prosákla do půdy a odtud poté došlo ke 

kontaminaci vodních zásobníků. Společnost byla uznána vinnou, musela zaplatit lidem 

kompenzaci 333 miliónů amerických dolarů, vyčistit kontaminované oblasti a dostala také 

zákaz jakéhokoliv dalšího používání šestimocného chromu.  

Podobný případ, ne však takových obrovských rozměrů jako v Hinkley, nastal v roce 

2007, kdy byla chromem znečištěna řeka Aspos, v Řecku, či v roce 2009, kontaminace 

spodních vod v Texasu, USA.
10

 



Markéta Bouchalová: Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na peckách broskví 

2012 

   5 

Je dobře, že původci znečištění jsou odhaleni a následně potrestáni, jelikož 

šestimocný chrom patří k nejnebezpečnějším látkám vypouštěných do životního prostředí. 

V IRZ se lidé dozvědí, kolik která firma vypustila chromu, není ovšem uvedeno, zda 

trojmocného či šestimocného, což je rozdíl. Proto bych v tomhle viděla pořád malé 

nedostatky, které by se v budoucnu mohly vypilovat. Rozdíl mezi trojmocným 

a šestimocným chromem jsem popsala v kapitole 4.3 Chování chromu ve vodném prostředí.   

Znečištění těžkými kovy ve vodném prostředí stále představuje obrovský problém 

v dnešní moderní a industriální době. Jejich negativní vlastností je také jejich persistentnost, 

tedy schopnost kumulovat se dále v potravním řetězci a způsobovat tak nepříznivé účinky 

pro všechny živé organismy. Aby k těmto negativním vlivům docházelo co nejméně, je 

potřeba těžké kovy z životního prostředí odstranit.
11

 Existuje mnoho metod odstranění 

těžkých kovů z prostředí, ale řada z nich se vyznačuje velkou finanční náročností a vysokým 

množstvím použitých chemikálií
4
.  

Značnou pozornost získalo v posledních letech také odstraňování chromu z vodního 

prostředí. Většinou se používají následující metody:   

 elektrochemické,  

 chemické srážení, 

 membránové procesy, 

 reverzní osmosy, 

 iontové výměny, 

 elektrodialýzy, 

 odpařování. 

Bylo však prokázáno, na základě experimentů, že tyto metody jsou poměrně drahé, 

mohou způsobovat také sekundární znečištění a jejich výsledek není tak efektivní, jak by se 

očekávalo. Odstraňování bylo velmi nevýhodné a neúčinné již při vstupních koncentracích 

kovu v rozmezí 10 - 100 mg/l. Proto se stále klade velký důraz na využívání biologických 

sorbentů.
12

  

Zastaralé postupy, technologie a nesprávné nakládání se sloučeninami chromu při 

zpracování kožešin se vymstilo společnosti KARA Truntnov. Tyto nesprávné postupy byly 

prováděny ještě před privatizací firmy a kontaminované prostory již byly v minulosti 

několikrát sanovány. Na konci roku 2011 se však při pravidelné kontrole zjistilo, že na 
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mnoha místech se nachází několik ohnisek se stále nadlimitní koncentrací šestimocného 

chromu. Ve dvou ohniscích se vyskytuje směsná kontaminace podzemních vod a to 

šestimocným chromem a chlorovanými ethyleny.  

Při tomto problému však nebylo možno využít sanačních technologií in-situ, tudíž 

firma musela hledat jiné a finančně přijatelné řešení, které nakonec nalezla v použití inovační 

reduktivní technologie, založené na aplikaci povrchově stabilizovaných nanočástic 

elementárního železa.
13
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4 BIOSORPCE 

Již v roce 1935, kdy byla publikována práce pánů Adamse a Holmse o odstranění 

hořčíku a vápníku pomocí kůry akátu, lze říct, že se jedná o první známky procesu 

biosorpce. Kůra akátu totiž byla použita jako biosorbent. Počátkem roku 1960, 

v souvislosti s odstraňováním kovů z odpadních vod a na základě zájmu vědců hledat stále 

nové technologie s použitím přírodních materiálů, došlo do roku 1980 k prudkému rozvoji. 

Začaly se využívat výpočtové technologie a zkoumat první matematické modely pro 

mechanismus biosorpce.
14 

V minulosti se výzkum biosorpce zabýval spíše odstraněním 

kovů z roztoku ve formě kationtů, od roku 1998 se někteří vědci ve svých pracích začali 

zabývat také odstraněním kovů ve formě aniontů
15

.  

Biosorpce toxických kovů je velmi vhodná k vodoléčbě, což je čištění odpadních 

vod. Z této odpadní vody může dojít až k vyčištění na jakost téměř pitné vody, tzn., 

dochází ke snížení koncentrace kovu, z původní koncentrace 1 - 100 mg/l na koncovou 

koncentraci 0,01 až 0,1 mg/l. Pokud je vstupní koncentrace kovů příliš vysoká, provádí se 

ještě předčištění, aby nedošlo k zbytečně rychlému vyčerpání sorpční schopnosti. 

Biosorpční cyklus zahrnuje jak kompletní adsorpci kovu, tak jeho následnou desorpci 

a biosorbenty s nízkým obsahem kovu, které již není možno regenerovat, jsou 

zlikvidovány buď spálením či skladováním.
5 

Biosorpce, jakožto proces založený na fyzikálně-chemické interakci mezi kovem 

a funkčními skupinami buněčné stěny, se stále ukazuje jako dobře dostupná a účinná 

metoda k odstranění šestimocného chromu z vodného prostředí
14

.  

Při použití procesu biosorpce, je také důležitá volba vhodného biosorbentu, ať již 

živé či neživé biomasy. Výhodou je, že již bylo studováno mnoho biosorbentů, které se 

osvědčily a jsou vhodné svou dostupností a to nejen po stránce finanční
11

. Z ekonomického 

hlediska je také nutno zhodnotit a vybrat takovou biomasu, která bude nejen snadno 

dostupná, ale také se snažit zvýšit zužitkování odpadní biomasy místo záměrně pěstované. 

Došlo by tak k omezení skládkování či spalování již nepotřebné biomasy.
16

 Proces 

biosorpce tak slouží také k celkovému snížení množství odpadů
5
.  

Každý biosorbent má však jiné vlastnosti a chová se jinak vůči jednotlivým těžkým 

kovům. Vhodnost použití biologických materiálů k sorpci závisí na jejich sorpční kapacitě 
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a rychlosti, jakou zachycují ionty kovů. Ze začátku je tak výběr sorbentů intuitivní, až po 

jejich studování lze říci, zda jsou vhodné k použití procesu biosorpce či nikoliv.  

Biosorpce má využití nejen při odstraňování těžkých kovů, ale také při 

odstraňování radioaktivních látek z odpadních vod či při možnosti opakovaného získání 

daného prvku.
14

 Jak bylo na základě výzkumů prokázáno, jako vhodné biosorbenty 

k zachycování šestimocného chromu se osvědčily například řasy, bakterie a houby
1
. 

Existuje však také řada jiných biosorbentů, jejichž přehled uvádím v Tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: Porovnání sorpční kapacity Cr(VI) na základě zvoleného biosorbentu
16  

Autoři Druh biosorbentu 
Sorpční kapacita Cr(VI)  

mg/g 

Orhan a kol. kávová sedlina 1,42 

Orhan a kol. ořechové skořápky 1,47 

Bryan a kol. piliny 4,44 

Roy a kol. Chlorella minutissima 162,23 

Roy a kol. rýžové slupky 164,31 

Sharma a kol. irský rašeliník 119 

Pradas a kol. jíl 57 

Tummavouri a kol. rašelina 43,9 

Santiago a kol. zeolit 0,65 

Masri a kol. chitosan 27,3 

Orhan a kol. čajové sáčky 1,55 

Cadena a kol. bentonit 57 

V procesu rozvoje a využívání technik biosorpce je také důležité pochopit vlastní 

mechanismus procesu, kterým buněčná stěna adsorbuje ionty těžkých kovů. Nejběžnější 

interakcí mezi ionty kovů a buňkami je právě adsorpce kovů z vodného roztoku na 

jednotlivé části buněk. Molekuly, které se nacházejí na povrchu buněk, obsahují funkční 

skupiny. Právě přítomnost daných skupin, tj. chemické složení buněčné stěny, udává 

afinitu kovů k biomase.
17

 Jak lze vidět dle následující Tabulky č. 2, mezi hlavní vhodné 

vazebné skupiny při biosorpci patří především karboxylové, hydroxylové, karbonylové, 

aminové a fosfátové skupiny.
5
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Tabulka č. 2: Hlavní vhodné vazebné skupiny při biosorpci 
5  

 

Vysvětlivky: PS - polysacharidy; UA - kyselina močová; SPS - sulfátované polysacharidy; Cto - Chitosan; 

AA - aminokyseliny; PG - peptidoglykan; PL - fosfolipid; TA - teikoová kyselina; LPS – lipopolysacharidy; 

HSAB - Pearsonův koncept kyselin a zásad; i – intermediate (přechodný); s – soft (měkký); h – hard (tvrdý); 

Vazba kovů při biosorpci je umožněna několika různými mechanismy jako 

například:   

 iontová adsorpce, 

 fyzikální adsorpce, 

 komplexace.
18

 

Při iontové adsorpci se na povrchu sorbují převážně kationty a anionty, v závislosti 

na náboji. Kladně nabité adsorbují anionty, záporně nabité povrchy kationty. Tato iontová 

adsorpce má význam při úpravě a čištění vod a rozlišují se dva typy: prostá iontová 

adsorpce a iontová výměna.  
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Při prosté iontové výměně se sorbuje pouze jeden druh iontu, na základě kterého 

potom povrch získá příslušný náboj. Dochází k tvorbě vnitřní elektrické dvojvrstvy. 

Přednostně se sorbují ionty, které mají vyšší číslo náboje, vyskytují se ve vyšších 

koncentracích či jsou svým chemickým složením podobné některému iontu krystalové 

mřížky. Poté se působením především elektrostatických sil vytváří vnější část opačně 

nabitých iontů a vzniká tak kompletní elektrická dvojvrstva.
19

  

U iontové výměny dochází k výměně iontů mezi sloučeninami buněčné stěny za 

komplementární ionty kovů a tedy k výměně mezi ionty krystalové mřížky a kapalnou fází, 

nebo také mezi ionty primární a sekundární dvojvrstvy
18,19

. Iontová výměna však 

nepopisuje proces biosorpce až tak přesně, jelikož se počítá s konstantním počtem volných 

vazebných míst, což neplatí pro soustavy měnící své hodnoty pH. Při biosorpci je míra 

elektrostatické přitažlivosti závislá na množství a typu vazebných míst v biomase. 

Důležitou roli zde také hraje to, zda je dané místo ionizováno či obsazeno nějakým jiným 

iontem. Tady se opět berou v úvahu jednotlivé funkční skupiny a jejich souvislost měnit 

hodnotu pH.
20

 

Fyzikální adsorpce probíhá při nízkých teplotách na celém povrchu pevné látky a je 

doprovázena postupným uvolňováním adsorpčních tepel, které odpovídají několika 

desítkám kJ. Při fyzikální adsorpci jsou molekuly plynu nebo kapaliny vázány van der 

Waalsovými silami k povrchu pevné látky, tyto síly působí mezi všemi částicemi. Značné 

adsorpční kapacity lze dosáhnout tak, že v závislosti na velikosti sil a pórů adsorbentu 

může dojít k vytvoření více vrstev molekul adsorbátu a dojít tak k vícevrstvé adsorpci.
19

 

Při procesu komplexace dochází k vytvoření vazeb mezi kationty kovu a některých 

funkčních skupin buněčné stěny, především u karboxylových a aminových skupin
18

.
 

Komplex je potom sloučenina tvořená z jednoho až více atomů, které jsou obklopeny 

ligandy. Jednovazné ligandy se váží přes jednu skupinu a ve vodě tvoří obvykle rozpustné 

iontové komplexy. Vícevazné ligandy jsou tvořeny z více vazebných skupin. Na biosorpci 

kovů lze tudíž pohlížet také jako na tvorbu komplexů z daného kovu a vícevazného 

ligandu, vyskytujícího se na buněčném povrchu.
20

 

V souvislosti s biosorpcí Cr(VI) bych zmínila její čtyři základní modely:  

 Aniontová adsorpce. 

 Adsorpce vázaná s redukcí.  
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 Aniontová a kationová adsorpce.  

 Redukce a aniontová adsorpce. 

V prvním modelu, aniontové adsorpce, se záporně nabité formy (chromany 

a dichromany) chromu chovají tak, že se vážou na kladně nabité funkční skupiny, 

nacházejících se na povrchu biosorbentu.  

U druhého modelu, adsorpce vázaná s redukcí, dochází k redukci, po které 

následuje kationová adsorpce. Vlivem nízké hodnoty pH a také vlivem biomasy se Cr(VI) 

redukuje na Cr(III), tento se pak adsorbuje také na danou biomasu, 

Základem aniontové a kationové adsorpce je redukce aniontové části Cr(VI) na 

kationovou část Cr(III) a jejich následná adsorpce biomasou.  

Při posledním mechanismu, redukce a aniontové adsorpce, dochází opět k redukci 

Cr(VI) na Cr (III), avšak Cr(VI) je adsorbován biomasou a Cr(III) zůstává v roztoku.
10

 

Mezi hlavní výhody procesu biosorpce oproti klasickým metodám uvedených 

v kapitolce 3 Současný stav řešené problematiky patří především:  

 nízké náklady- použitím neživé biomasy odpadá nutnost dodávat živiny, 

může být získána také jako odpadní a dále již nevyužitý produkt, 

 minimalizace odpadů,  

 vysoká efektivita a rychlost - procesy mnohdy trvají několik desítek hodin, 

záleží na druhu zvoleného sorbentu,  

 možnost regenerace biosorbentu a jeho následné využití, 

 možnost opětovného získání kovu,  

 celoročně možný použitelný proces, 

 postačující laboratorní teplota.
2
 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem mé diplomové práce bylo zaměřit se 

především na kinetiku procesu biosorpce pro zvolený biosorbent, proto se nyní jen 

okrajově zmíním o faktorech, které mohou ovlivňovat proces biosorpce.  
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4.1 Faktory ovlivňující biosorpci 

Účinnost biosorpce závisí na různých kritériích, jedním z nich je například 

modifikace dané biomasy, dochází-li k extrémním podmínkám přímo na biomasu, či 

během její úpravy
14

.  

Mezi nejdůležitější faktor celého průběhu biosorpce patří především hodnota pH 

v roztoku. Je například dokázáno, že při vyšší hodnotě pH dochází u kovových kationtů 

(Cd
+II

, Cu
+II

,  Zn
+II

, Pb
+II

, Mn
+II

) k větší sorpční kapacitě. U kovových iontů, které se 

mohou vyskytovat ve formě záporně nabitých komplexů, jako například Au, Ag, Hg se př i 

vzrůstající hodnotě pH může ukázat naopak snížená sorpční kapacita, či se neprojeví žádná 

změna.
20

 Se zvyšující se hodnotou pH se také zvyšuje počet ligandů se záporným nábojem 

a dochází tak k vázání se jiných kationtů.  

Při nízkých hodnotách pH nejsou již místa na buněčném povrchu tak dostupná pro 

jiné kationty z roztoku, jelikož jsou v těsném kontaktu s vodíkovými ionty. Nízká hodnota 

pH je vhodná spíše při sorpci aniontů.
14

 

Teplota má menší, avšak také důležitý vliv na účinnost procesu biosorpce. 

Biosorpce se považuje za efektivní v rozmezí teploty 5 - 40 °C a bylo také prokázáno, že 

teplota v intervalu 25 – 30 °C má zanedbatelný či vůbec žádný vliv na průběh sorpce
20,21

. 

Teplota může ovlivnit stabilitu kovu v roztoku (změna z Cr(VI) na Cr(III)) a konfiguraci 

buněčné stěny.  

Důležitou roli pro výhodný a úspěšný proces biosorpce také hraje výběr druhu 

biomasy a její koncentrace. Jak jsem již zmínila v kapitole 4 Biosorpce, je nutný vhodný 

výběr biosorbentu, jelikož každý se chová jinak a vybírat také na základě již vyzkoušených 

biosorbentů, které zaručují kvalitní a úspěšnou sorpci požadovaného kovu. Při vysoké 

koncentraci biomasy také dochází k vytvoření shluků, které narušují rovnovážný proces 

mezi povrchem buňky a kovem. Proto je efektivnější použít menší koncentraci biomasy, 

aby došlo k vyššímu příjmu kovu.
14

 

Ke snížení účinnosti celého procesu biosorpce může také dojít při přítomnosti 

dalších kovů v roztoku. Ionty těžkého kovu mohou soupeřit s jinými o vazební místa, čímž 

může dojít ke snížení počtu vazebních míst daného kovu, který je předmětem procesu
22

. 



Markéta Bouchalová: Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na peckách broskví 

2012 

   13 

4.2 Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Broskev se řadí mezi peckovice, jedná se o plod broskvoně obecné, jejíž 

taxonomické zařazení je uvedeno v Tabulce č. 3. Jedná se o měkký plod tvořený peckou, 

kterou obklopuje sladká dužina.  

Tabulka č. 3: Taxonomické zařazení broskvoně obecné (Prunus persica)
23

  

Říše  rostliny (Plantae)  

Oddělení rostliny krytosemenné (Magnoliophita)  

Třída vyšší dvouděložné rostliny (Rosoprsida)  

Řád růžotvaré (Rosales)  

Čeleď růžovité (Rosaceae) 

Plody broskví obsahují nejrůznější vitamíny a minerály. Přehled nejhojněji 

zastoupených složek je uveden v následující Tabulce č. 4.  

Tabulka č. 4: Obsah živin a prvků obsažených v broskvích
24

 

Složka 
Obsah  

g/100g 
Prvek 

Průměrný obsah  

mg/100g 

Voda 88,9 Na 1 

Bílkoviny 1,0 K 160 

Tuky 0,1 Ca 7 

Cukry 7,6 Mg 9 

Celkový dusík 0,16 P 22 

Vláknina 1,5 Fe 0,4 

Mastné kyseliny stopové množství Cu 0,06 

Z vitaminů je důležité zmínit vitaminy: C (kyselina askorbová), A1 (retinol), 

B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B9 (folacin, kyselina listová), E (tokoferol) a nejvíce obsažen 

provitamin A. Sladkost plodu závisí na době sklízení. Sklidí-li se brzo, plody jsou tvrdé 

a málo sladké, naopak při příliš pozdní sklizni se broskve rychle kazí a hnijí.  

Broskvové pecky s vysokým obsahem olejů jsou využitelné například ve 

farmakologii a kosmetice. Jejich semena jsou bohatá na tuky, bílkoviny a kyanogenní 

glykosid amygdalin (nitril kyseliny b-genciobiosyl-D-mandlové, C20H27NO11), který je 

příčinou jedovatosti těchto semen.
23

 Detailnější složení biosorbentu, tedy pecek broskví, je 

znázorněno na Obrázku č. 1.  
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Obrázek 1: Složení biosorbentu (Prunus persica)
25

 

Z obrázku je patrné, že se broskev obecná (Prunus persica) skládá z následujících 

částí:  

 Jádro.  

 Semeno. 

 Pecka. 

 Dužina. 

 Slupka. 

 Epidermis. 

 Endosperm. 

 Chloroplasty.  

 Střední lamela. 

 Sekundární buněčná stěna. 

 Póry. 

Podélný řez ovocem (a) je doplněn o části typické a vyskytující se u mladého ovoce 

(b-e). Pří procházení biosorbentu postupně zevnitř, jsou části jdoucí po sobě jádro, semeno, 

pecka dužina, slupka. Jak jsem již zmínila výše, pecky a semena hojné na oleje, tuky 

a bílkoviny jsou hodně používány ve farmakologii a kosmetice.  

Endosperm neboli vnitřní živné pletivo, se nachází uvnitř semene. Na nejsvrchnější 

vrstvě broskve, epidermis, se nachází drobné chmýří. Sekundární stěna je zpravidla silnější 
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než primární, je obohacena o více organických a anorganických látek. Nachází se mezi 

primární buněčnou stěnou a plasmatickou membránou. Střední lamela je pektinová vrstva 

(lineární polysacharid kyseliny galakturonové, či spíše její vápenato-hořečnaté soli), která 

se po rozdělení dvou buněk vyplňuje sousední prostor mezi nimi.
26

   

Jelikož jsem se ve své diplomové práci zabývala odstraněním Cr(VI) z vodného 

roztoku, je nutné se o chování chromu dozvědět co nejvíce, tímto se budu zabývat v 

následující kapitole. 

4.3 Chování chromu ve vodném prostředí 

Chrom patří mezi sedmý nejhojněji zastoupený prvek na Zemi. Po olovu, kadmiu 

a rtuti se řadí mezi hlavní toxické kovy. Za posledních několik desítek let se jeho výskyt ve 

vodním prostředí mnohonásobně zvýšil a to především vlivem lidské činnosti.
10

 Má velmi 

vysokou teplotu tání (1 907 °C) a teplotu varu (2 671 °C) a jedná se o komplexotvorný 

přechodný kov
27

. 

Ve volné formě byl chrom nalezen pouze v meteoritech, v přírodě pak v minerálu 

korund. Jinak se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách, kontaminovaných půdách, 

jezerech a vodních sedimentech
19

. 

Chrom se vyskytuje ve všech oxidačních stavech od -II do +VI, ale běžnými stavy 

jsou stavy 0, +II, +III a +VI 
28

. V podobě Cr(III) je v nízké koncentraci obsažen ve všech 

typech půd a sopečném prachu. Tato trojmocná forma chromu se váže na záporně nabité 

půdní částice, a tudíž nedochází k velkému pronikání částic z půdy do podzemních vod.  

Mnohem toxičtější forma chromu, a to jeho šestimocná forma, představuje skutečné 

riziko a to nejen pro vodní organismy. Vyskytuje se ve formě záporně nabitých komplexů, 

tudíž nemá schopnost se sorbovat na záporné půdní částice a je v půdě tudíž mnohem 

mobilnější. 

Toxicita trojmocné a šestimocné formy chromu je tudíž naprosto odlišná. 

Trojmocná forma Cr(III) patří mezi stopové prvky a vyskytuje se v těle všech savců. 

Pomáhá udržovat metabolismus tuků, cholesterolu a glukosy. Nedostatek trojmocné formy 

chromu může vyvolat sníženou schopnost metabolismu odstraňovat glukosu z krve, úbytek 

na váze či stres. Trojmocný chrom je však prospěšný pouze do určitého množství, při 
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vyšších dávkách dochází k inhalačním problémům až astmatickým záchvatům, žaludečním 

vředům, poškození jater a ledvin.  

V současné době jsou také populární přípravky na hubnutí, které obsahují mimo 

trojmocný chrom několik molekul nikotinové kyseliny, a reklama jim přisuzuje přímo 

zázračné schopnosti. Tyto účinky však nejsou vědecky podloženy, a proto tedy mohou 

představovat pro člověka spíše riziko, než zázračný účinek.  

Šestimocná forma chromu Cr(VI) je již výrazně toxičtější a již při krátkodobé 

expozici dochází k podráždění nosní sliznice, perforaci nosní přepážky a při dlouhodobém 

působení potom ke tvorbě vředů a nádorů nosní dutiny, plic a trávicího ústrojí. Disponuje 

také mutagenními účinky, způsobuje změny v molekulách DNA. Je tudíž zřejmé, že také 

ve vodním ekosystému musí docházet k potížím a výraznému ohrožení vodních 

organismů.
3
 

Chrom a jeho sloučeniny se také hojně využívají v továrnách na barvy při chlazení 

vody, výrobě pigmentů, barev a také jako impregnační roztok pro fotografie a filmy či při 

chromovém pokovování, kdy se materiál pomocí svrchní vrstvy chromu stává odolnější 

vůči korozi. Právě chroman barnatý, zinečnatý a olovnatý způsobují zabarvení citrónové 

chromové barvy, dále chromové žluté, oranžové a červené. Environmentální riziko 

představují také chemické laboratoře, a to množstvím vypouštěného chromu, jak Cr(III), 

tak Cr(VI).
4
 

Chrom se také dobře kumuluje v sedimentech a zeminách a proto se může i po 

mnoha letech změnou například vnějších podmínek uvolnit do prostředí a způsobit tak 

velké škody
3
.  

Ve vodném roztoku se chrom vyskytuje nejčastěji ve  formách Cr(III) a Cr(VI). 

Sloučeniny Cr(VI) jsou středně silným oxidačním činidlem. V praxi se vyskytují v podobě 

chromanů (CrO4)
2-

, což jsou soli kyseliny chromové, či dichromanů (Cr2O7)
2-

, soli kyseliny 

dichromové. Chromany lze získat oxidací oxidu chromitého kyslíkem v alkalickém 

prostředí dle následující rovnice (1):  

2Cr2O3 + 4Na2CO3 + 3O2 → 4Na2CrO4 + 4CO2     Rovnice 1 

Chromanový anion (CrO4)
2- 

je stálý v zásaditém prostředí. S postupným 

okyselováním roztoků začíná probíhat aniontová kondenzace, žluté chromanové anionty 
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polymerují za vzniku oranžového dichromanového aniontu. Chromany a dichromany ve 

vodných roztocích tedy mohou navzájem mezi sebou přecházet, záleží především na 

hodnotě pH.
28

 V laboratořích najde šestimocný chrom uplatnění také jako oxidační činidlo 

a dichromany se využívají jako významná analytická činidla
10

.  

Ke stanovení šestimocného chromu se využívá například kalorimetrie či emisní 

spektrometrie, ale především spektrofotometrické metody dle ČSN ISO 11083 (75 7424) 

Jakost vod – Stanovení chromu (VI) – Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem.
29 

Tuto metodu jsem použila také v praktické části mé diplomové práce.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V experimentální části se zabývám následující problematikou: 

 sběrem biosorbentu tj. pecek broskví (Prunus persica), 

 úpravou biosorbentu,  

 stanovením kinetiky daného biosorbentu, tj. rychlost zachycení Cr(VI),  

 analýzou šestimocného chromu v modelových roztocích před procesem 

biosorpce a po samotném procesu.  

5.1 Metodiky sběru biosorbentu a jeho přípravy pro chemickou aktivaci 

V následujícím textu je detailněji popsán jak celý proces sběru biosorbentu, tak 

jeho následné úpravy, chemické aktivace. 

Pecky broskví (Prunus persica), které jsem používala pro další zpracování, pochází 

převážně z Jihomoravského kraje. Sběr sorbentu probíhal od května do října 2011. Snažila 

jsem se, aby již neobsahovaly žádné výrazné zbytky dužin. Biosorbent jsem zbavila zbytků 

dužiny a opláchla destilovanou vodou. Pecky jsem nejprve předsušila při pokojové teplotě 

a pak ještě dosušila v troubě při teplotě 50 - 60 °C a programu používaném pro sušení 

ovoce.  

Takto tepelně předupravené vzorky jsem dále uskladňovala v papírové krabici na 

suchém místě, aby nedošlo k zplesnivění materiálu. Biosorbent před úpravou je zobrazen 

na Obrázku č. 2.  

Vysušené pecky byly nejprve upraveny drcením na čelisťovém drtiči RETSCH typu 

BB200 (Německo). Po podrcení jsem biosorbent sítovala na požadovanou zrnitostní třídu 1-2, 

2-3, 3-4 a 4-5 mm na souboru sít RETSCH AS200 (Německo). Vycházela jsem ze zkušeností 

předchozí práce Jochymkové
6
, protože při těchto zrnitostních třídách se osvědčila účinnost 

sorpčního procesu.  
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Obrázek 2: Biosorbent před úpravou (Prunus persica) 

5.2 Metodika chemické aktivace 

Dle poznatků z jiných studií (in Obalová, 2011
30

, Jochymková 2011
6
) jsem biosorbent 

po mechanické a tepelné úpravě následně aktivovala aktivačním činidlem. Používala jsem 

k tomu kyselinu chlorovodíkovou (HCl) o molární koncentraci 0,01 mol/l, 0,1 mol/l a 

1 mol/l.  

Upravený biosorbent o zrnitostních frakcích 1-2, 2-3, 3-4 a 4-5 mm jsem navážila 

na analytických vahách TB-215D (Německo) vždy po cca 10 g/l aktivačního činidla. 

Navážky jsem poté kvantitativně nasypala do litrových plastových vzorkovnic a přidala 

příslušné množství roztoku s aktivačním činidlem. Tyto vzorky jsem pak nechala třepat na 

třepačce typu GFL 3015 při 150 ot./min. Délka aktivace probíhala v následujících 

časových intervalech: 15, 30, 60 a 90 min.  

Zvolené časy pro aktivaci sorbentu a počty otáček byly použity na základě 

zkušeností z předchozích prací Jochymkové
6
 a Kovaľa

7
, kteří se taktéž zabývali biosorpcí 

pecek švestky domácí (Prunus domestica). Stejné hodnoty jsem také použila proto, abych 

mohla na základě stejných hodnot srovnat své výsledky sorpce pomocí pecek broskví 

(Prunus persica) s peckami švestek.  

Po uplynutí uvedených časových intervalu aktivace jsem vždy daný vzorek promyla 

pomocí umělohmotného sítka o velikosti ok 1 mm destilovanou vodou. Takto propláchnutý 

sorbent jsem dala zpět do propláchnuté litrové plastové vzorkovnice, kterou jsem až po 
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okraj naplnila destilovanou vodou a nechala ho odstát do dalšího dne, abych dosáhla 

odstranění případného zbytku aktivačního činidla. Druhý den jsem takto aktivovaný sorbent 

opět separovala od destilované vody, dala vysušit do konstantní hmotnosti při teplotě 105±1 °C 

v sušárně ECOCELL (Česká republika), aby byla vyloučena případná nežádoucí vlhkost 

sorbentu a zaručena tak přesnost navážky (Obrázek č. 3).  

 

Obrázek 3: Sušení biosorbentu v sušárně ECOCELL 

5.3 Metodika adsorpční kinetiky  

Pomocí adsorpční kinetiky lze zjistit, kolik času daný sorbent potřebuje 

k biosorpci daného kovu, v mém případě se jednalo o šestimocný chrom. Pro modelování 

adsorpční kinetiky bylo nezbytné nejprve si připravit modelové roztoky šestimocného 

chromu. V již studovaných rešerších jsem se dočetla, že se využívá široká škála 

vstupních koncentrací roztoků. Pro své experimenty jsem zvolila hodnotu 100 mg/l. Tuto 

hodnotu jsem si opět zvolila proto, abych mohla srovnat výsledné hodnoty adsorpční 

kinetiky pecek broskví (Prunus persica) s peckami švestek (Prunus domestica).  

Modelové roztoky Cr(VI) jsem připravila vždy v den použití a to ředěním 

standardu dichromanu draselného (K2Cr2O7) od firmy Penta. Vážení K2Cr2O7 jsem 

prováděla stejně jako v předchozím vážení na analytických vahách TB-215D (Německo). 

Připravila jsem si zásobní roztok o koncentraci 1 g/l, který mohl být uchováván v lednici 

a z tohoto zásobního roztoku potom roztok pracovní, který musel být připraven vždy až 

před aktuálním použitím. Koncentrace modelového roztoku byla 100 mg/l. 
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Poté jsem do plastových vzorkovnic vždy navážila přibližně 1 g s přesností na tři 

desetiny biosorbentu, přičemž jsem si jeho přesnou navážku vždy zapsala. K naváženému 

biosorbentu jsem poté do umělohmotných vzorkovnic přidala 50 ml takto připraveného 

modelového roztoku Cr(VI) a vzorkovnice jsem umístila na třepačky typu GFL 3015 

(Česká republika) a GFL 3031 (Česká republika) viz Obrázek č. 4.  

 

Obrázek 4: Vzorkovnice na třepačce typu GFL 3015 

Na základě předchozích studií Jochymkové a Kovaľa jsem vzorky opět nechala 

třepat při rychlosti otáček 150 ot./min v časových intervalech 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h 

Jochymková končila ve své práci časovým intervalem 12 h, mne zajímal i další průběh 

a chování sorbentu, proto jsem ještě přidala časový interval 24 h. Po uplynutí daného 

časového intervalu jsem vždy vzorky odebrala z třepačky a zfiltrovala přes filtrační papíry 

o hustotě 84 g/m
2
. 

Z naměřených koncentrací Cr(VI) (vstupních a výstupních) a přesných navážek 

použitého biosorbentu jsem vypočítala adsorpci šestimocného chromu q pomocí 

následujícího vztahu (2)  

 
S

ccV
q

fi 


                      Rovnice 2 

kde je: 

q  adsorpce kovu (mg/g); 
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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); 

S  množství sorbentu přidaného do modelového roztoku šestimocného chromu (g). 

Všechna naměřená data jsem dále zpracovala v programu Microsoft Office 

Excel 2007. 

5.4 Metodika stanovení  

Vlastní stanovení Cr(VI) jsem prováděla dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost 

vod - Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem
29

 na 

přístroji HACH (Hach Lange GmbH) typu DR 2800 (Německo), který je k dispozici 

v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity v Ostravě.  

Před vlastní analýzou Cr(VI) jsem dle citované ČSN ISO, nejprve vzorky 

upravovala přidáním srážedla tak, abych zajistila, že ve vzorku již není obsažen žádný 

zbytek Cr(III), který by mohl během procesu biosorpce vznikat, vzhledem k tomu, že část 

Cr(VI) bývá přeměněna na Cr(III) použitým biosorbentem a mohl by tak mít rušivý vliv 

na vlastní spektrofotometrické stanovení Cr(VI). Kontrolu hodnoty pH jsem realizovala 

stolním pH-metrem typu ION 340i (České republika). Dále se přidaly požadované 

reagencie a roztoky se nechaly odstát po dobu alespoň 2 h, aby došlo k dostatečnému 

vysrážení trojmocného chromu.  
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V navazujících kapitolách 6.1 Vyhodnocení adsorpce šestimocného chromu se budu 

zabývat vyhodnocováním svých výsledků, které jsem získala v rámci studia kinetiky 

adsorpce pecek broskví (Prunus persica) a jejich následným srovnáním s peckami švestky 

domácí (Prunus domestica) 
6
 v kapitole 6.2 Porovnání výsledků adsorpční kinetiky pecek 

broskví a pecek švestky. Pro lepší přehlednost jsem získaná data zpracovala graficky.  

6.1 Vyhodnocení adsorpce šestimocného chromu   

Jak jsem již zmínila výše, použitý biosorbent pecky broskví (Prunus persica) jsem 

po jeho mechanických, tepelných a chemických úpravách aktivovala třemi koncentracemi 

kyseliny chlorovodíkové, a sice 0,01 mol/l, 0,1 mol/l a 1 mol/l. Učinila jsem tak pro 

všechny studované zrnitostní frakce (1-2, 2-3, 3-4 a 4-5 mm), a to jak jsem již dříve 

uvedla, na základě předchozích prací Jochymkové a Kovaľa. Průběh adsorpční kapacity q 

šestimocného chromu u jednotlivých zrnitostních tříd v závislosti na čase jsem pro větší 

názornost zpracovala graficky (viz Obrázek č. 5 - 8).  

Na následujícím Obrázku č. 5 je graficky znázorněna závislost adsorpční kapacity q 

šestimocného chromu pomocí pecek broskví o zrnitostní frakci 1-2 mm na době expozice 

pro jednotlivé koncentrace aktivačního činidla.  

Z grafu je velmi dobře patrné, že jako nejvýhodnější se z pohledu adsorpční 

kapacity q jeví vzorek zrnitostní frakce 1-2 mm, který byl aktivován kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min. (1M/HCl/30/1-2), kdy byla 

zjištěna nejvyšší hodnota adsorpční kapacity (2,57 mg/g) v čase 7 h, tedy účinnost procesu 

byla 51 %. Podobně se chová i vzorek aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o stejné 

koncentraci po dobu 15 min. (1M/HCl/15/1-2), jehož adsorpční kapacita dosahuje hodnoty 

2,06 mg/g v čase 9 h. Účinnost sorpčního procesu je tedy v tomto čase expozice 41 %. 

Z celkového hlediska nejvhodnějšího vzorku je však nutno brát jeho sorpční 

kapacitu až po 12 h, kdy dojde k ustálení rovnováhy a proto je nejvýhodnější vzorek 

(1M/HCl/90/1-2), jehož adsorpční kapacita dosahuje hodnoty 1,8 mg/g v čase 24 h, což 

odpovídá 36% úspěšnosti procesu biosorpce.  
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Obrázek 5: Závislost adsorpční kapacity na době expozice pro zrnitostní frakci 1-2 mm 

Vysvětlivky: 0,01; 0,1; 1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 1-2 – zrnitostní frakce  

Z grafu lze také vyčíst, že téměř všechny vzorky dosahují adsorpční rovnováhy po 

12 h expozice. Průběh závislosti adsorpční kapacity na době expozice pro zrnitostní frakci 

1-2 mm mají obdobný průběh a při nižší době jsou poměrně dosti kolísavé. K největší 

odchylce adsorpční kapacity (2,57 mg/g) došlo u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min., (1M/HCl/30/1-2) a to již po 7 h 

expozice, pak ale zase dochází k poklesu sorpční kapacity. Vesměs všechny vzorky 

projevují v 7 h expozice tuto anomálii, ale s menší odezvou.   

Nejnižší sorpční kapacitu u zrnitostní třídy 1-2 mm jsem zaznamenala u vzorku, 

který byl aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,01 mol/l po dobu 60 min. 

(0,01M/HCl/60/1-2) během první hodiny expozice, kde adsorpční kapacita činila zhruba 

0,54 mg/g a účinnost sorpce tedy byla pouhých 11 %.  

Z grafu na Obrázku č. 6, kde je zobrazena závislost adsorpční kapacity q 

šestimocného chromu pomocí pecek broskví o zrnitostní frakci 2-3 mm na době expozice 

pro jednotlivé koncentrace aktivačního činidla, je patrné, že jako nejvýhodnější se 

z pohledu adsorpční kapacity q jeví vzorek zrnitostní frakce 2-3 mm, který byl aktivován 
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kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min. (1M/HCl/30/2-3), kdy 

byla zjištěna hodnota adsorpční kapacity q (2,8 mg/g) již během první hodiny expozice, 

což odpovídá 56% účinnosti procesu biosorpce.  

 

Obrázek 6: Závislost adsorpční kapacity na době expozice pro zrnitostní frakci 2-3 mm  

Vysvětlivky: 0,01; 0,1; 1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 2-3 – zrnitostní frakce 

Z grafu lze také vyčíst, že téměř všechny vzorky dosahují adsorpční rovnováhy po 

12 h expozice, stejně jako u předchozí zrnitostní frakce 1-2 mm. Průběh závislosti 

adsorpční kapacity na době expozice pro zrnitostní frakci 2-3 mají obdobný průběh a při 

nižší době jsou opět poměrně dosti kolísavé. K největší odchylce adsorpční kapacity 

(2,8 mg/g) došlo právě u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

1 mol/l po dobu 30 min., (1M/HCl/30/2-3), a to již po 1 h expozice, pak ale zase dochází 

k výraznému poklesu sorpční kapacity. Vesměs všechny vzorky projevují v 7 h a 9 h 

expozice tuto anomálii.  Po 12 h expozice, kdy dojde k ustálení adsorpční rovnováhy, je 

nejvýhodnější použít vzorek aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 

mol/l po dobu 30 min., (0,1/HCl/30/2-3), jehož adsorpční kapacita činí po 24 h expozice 

1,49 mg/g, což odpovídá 30% účinnosti procesu.  
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Nejnižší sorpční kapacitu u zrnitostní třídy 2-3 mm a tedy účinnost pouhých 9 %, 

jsem zaznamenala u vzorku, který byl aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

0,01 mol/l po dobu 60 min. (0,01M/HCl/60/2-3), během první hodiny expozice, kde 

adsorpční kapacita činila pouze 0,45 mg/g. 

Velmi obdobně se chová rovněž vzorek aktivován kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l, ovšem po dobu 15 min. (0,1M/HCl/15/2-3), jehož adsorpční 

kapacita činila 0,48 mg/g po 3 h expozice, tedy 9,6% účinnosti procesu biosorpce a vzorek 

aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,01 mol/l po dobu 30 min. 

(0,01M/HCl/30/2-3), jehož adsorpční kapacita činila 0,49 mg/g po 2 h expozice, což 

odpovídá 9,8% účinnosti procesu biosorpce.   

Jak bude dále vidět v kapitole 6.2 Porovnání výsledků adsorpční kinetiky pecek 

broskví a pecek švestky, pecky švestek se chovají obdobně, avšak sorbují méně než pecky 

broskví. Domnívám se, že toto může být způsobeno chybou během manipulace se 

sorbentem a nestejným chemickým složením obou sorbentů.  

Na následujícím Obrázku č. 7 je zobrazena závislost adsorpční kapacity q 

šestimocného chromu pomocí pecek broskví o zrnitostní frakci 3-4 mm na době expozice 

pro jednotlivé koncentrace aktivačního činidla.  

Z grafu je patrné, že jako nejvýhodnější se z pohledu adsorpční kapacity q jeví 

vzorek zrnitostní frakce 3-4 mm, který byl aktivován kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 1 mol/l po dobu 15 min. (1M/HCl/15/3-4), kdy byla zjištěna nejvyšší 

hodnota adsorpční kapacity (1,56 mg/g) v časovém intervalu 9 h. Účinnost sorpce tady 

byla 31%. Po ustálení rovnováhy činí adsorpční kapacita 1,41 mg/g po 24 h expozice, což 

odpovídá 28% účinnosti procesu biosorpce. 
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Obrázek 7: Závislost adsorpční kapacity na době expozice pro zrnitostní frakci 3-4 mm  

Vysvětlivky: 0,01; 0,1; 1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 3-4 – zrnitostní frakce 

Velmi podobně se chovají následující dva vzorky, vzorek aktivovaný kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min. (1M/HCl/30/3-4), jehož adsorpční 

kapacita dosahuje hodnoty 1,48 mg/g v čase 7 h, vzorek aktivovaný kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci také 1 mol/l po, avšak po dobu 60 min. (1M/HCl/60/3-4) 

s adsorpční kapacitou také 1,48 mg/g taktéž po 7 h expozice. Vzorky mají stejnou sorpční 

schopnost po 7 h expozice, avšak průběh jejich kinetiky se trochu liší. 

Z grafu lze, opět jako u dvou předchozích zrnitostních tříd, vyčíst, že téměř všechny 

vzorky dosahují adsorpční rovnováhy po 12 h expozice. Průběh závislosti adsorpční 

kapacity na době expozice pro zrnitostní frakci 3-4 mm mají obdobný průběh a při nižší 

době jsou poměrně dosti kolísavé.  

Úplně nejnižší sorpční kapacitu u zrnitostní třídy 3-4 mm jsem zaznamenala 

u vzorku, který byl aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 

90 min. (0,1M/HCl/90/3-4), kde adsorpční kapacita činila 0,36 mg/g a to již během první 

hodiny expozice, což odpovídá pouze 7,2% účinnosti procesu biosorpce. Druhá nejnižší 
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hodnota se nachází u totožného vzorku v čase 2 h, kde adsorpční kapacita činila 0,38 mg/g, 

což odpovídá pouze 7,6% účinnosti procesu biosorpce.   

Na posledním obrázku této kapitoly, Obrázku č. 8, je graficky zobrazena závislost 

adsorpční kapacity q šestimocného chromu pomocí pecek broskví o mé poslední použité 

zrnitostní frakci, a to 4-5 mm na době expozice pro jednotlivé koncentrace aktivačního 

činidla.  

Z uvedeného grafu je patrné, že jako nejvýhodnější se z pohledu celkové adsorpční 

kapacity q jeví vzorek zrnitostní frakce 4-5 mm, který byl aktivován kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 15 min. (0,1M/HCl/15/4-5), kdy byla 

zjištěna nejvyšší hodnota adsorpční kapacity (2,06 mg/g) již ve 3 h expozice, tedy účinnost 

sorpce byla 41%. U tohoto vzorku lze také vidět největší výchylku (2,06 mg/g) po 3 h 

expozice, druhou nejvýraznější výchylku lze pak vidět u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 60 min. (1M/HCl/60/4-5) a to po 7 h 

expozice s hodnotou 1,67 mg/g.   

 

Obrázek 8: Závislost adsorpční kapacity na době expozice pro zrnitostní frakci 4-5 mm  

Vysvětlivky: 0,01; 0,1; 1 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 4-5 – zrnitostní frakce 
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Ostatní vzorky se poté chovají velmi kolísavě až do 12 h expozice, stejně jako 

u všech předchozích zrnitostních tříd a to 1-2, 2-3 a 3-4 mm. Po 12 h expozice opět 

dochází k adsorpční rovnováze. Nejvýhodnější je použití vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 60 min., jehož adsorpční kapacita činila po 

ustálení rovnováhy 1,28 mg/g po 24 h expozice, což odpovídá 26% účinnosti procesu 

biosorpce.   

Nejnižší sorpční kapacitu u zrnitostní třídy 4-5 mm jsem zaznamenala u vzorku, 

který byl aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,01 mol/l po dobu 60 min. 

(0,01M/HCl/60/4-5), kde adsorpční kapacita činila pouze 0,24 mg/g během první hodiny 

expozice, což odpovídá pouze 4,8% účinnosti procesu biosorpce.  

Co se týče nejnižších sorpčních kapacit, velmi obdobně jsou na tom následující 

vzorky: vzorek aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,01 mol/l po dobu 

90 min. (0,01M/HCl/90/4-5), jehož nejnižší hodnota adsorpční kapacity dosahuje 

0,41 mg/g během první hodiny expozice. Dále vzorek aktivovaný kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mg/l po dobu 30 min. (0,1M/HCl/30/4-5) s nejnižší 

adsorpční kapacitou 0,42 mg/g po 2 h expozice a poslední vzorek aktivovaný kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 90 min. (0,1M/HCl/90/4-5), jehož 

nejnižší adsorpční kapacita činila 0,48 mg/g po 3 h expozice.  

Jak již bylo zmíněno výše, k ustálení rovnováhy dojde až po 12 h expozice vzorku. 

Proto je tedy nejvhodnější použití vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o 

koncentraci 1 mol/l po dobu 60 min., (1M/HCl/60/4-5), jehož adsorpční kapacita činí po 

ustálení rovnováhy 1,28 mg/g, což odpovídá 26% úspěšnosti procesu biosorpce.  

6.2 Porovnání výsledků adsorpční kinetiky pecek broskví a pecek švestky  

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo porovnat sorpční schopnost pecek broskví 

(Prunus persica) a pecek švestky domácí (Prunus domestica). Pro lepší představu jsem si 

vybrala nejprve adsorpční kinetiku zrnitostní frakce 1-2 mm, aktivovanou kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 15, 30, 60 a 90 min. (Obrázek č. 9), 

poté zrnitostní frakci 1-2 mm aktivovanou kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 

mol/l po dobu 15, 30, 60, 90 min. (Obrázek č. 10) Následně jsem tak pokračovala také 

se zrnitostními třídami 2-3 mm a 3-4 mm.  
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Zrnitostní frakce 4-5 mm a koncentrace kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l 

nebyla v práci Jochymkové analyzována, proto jsem tuto zrnitostní třídu neporovnávala, 

avšak mé hodnoty kinetiky jsem uvedla v předchozí kapitole. U všech mých uvedených 

vzorků všech koncentrací aktivačního činidla a zrnitostních tříd jsem před samotnou 

spektrofotometrickou analýzou provedla vysrážení Cr(III), abych tak zajistila co 

nejpřesnější výsledné hodnoty sorpce Cr(VI) a lze také vidět, že sorpční kapacita je 

mnohem vyšší. Všechny vzorky ale nebyly analyzovány hned do následujících 24 h, 

proto se také mohl projevit tento vliv. Na Obrázku č. 9 je uvedeno srovnání sorpčních 

kapacit Cr(VI) pro zrnitostní třídu 1-2 mm o koncentraci kyseliny chlorovodíkové 0,1 

mol/l.  

Z uvedeného grafu, kde je provedeno srovnání sorpčních kapacit Cr(VI) pro 

zrnitostní třídu 1-2 mm, je velmi dobře patrné, že oba sorbenty upravené na stejnou 

zrnitostní třídu (1-2 mm) při koncentraci kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l se chovají 

velmi podobně, v časovém intervalu 1 - 7 h, mají tendenci zvyšovat svou sorpční 

schopnost. Po devíti hodinách expozice začínají klesat, ale poté lze opět vidět 

vzrůstající tendence, kromě vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 60 min. (0,1M/HCl/60/1-2). Pecky švestek vykazují 

podstatně nižší sorpční schopnost, u všech uvedených vzorků (0,1M/HCl/15/1-2/*), 

(0,1M/HCl/30/1-2/*), (0,1M/HCl/60/1-2/*), (0,1M/HCl/90/1-2/*), kdy dosahuje sorpční 

kapacita hodnot kolem 0,1 mg/g (2 %), kdežto u pecek broskví (0,1M/HCl/15/1-2), 

(0,1M/HCl/30/1-2), (0,1M/HCl/60/1-2), (0,1M/HCl/90/1-2) se začátek pohybuje kolem 

hodnoty 0,5 mg/g (10 %).  
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Obrázek 9: Srovnání sorpční kapacity Cr(VI) pecek broskví a švestek pro zrnitostní frakci 1-2 mm 

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

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 1-2 – zrnitostní frakce; * – biosorbent švestka domácí 

Domnívám se, že kdyby byla provedena také kinetika pro čas expozice 24 h 

u pecek švestek, došlo by obdobně jako u pecek broskví k postupnému ustálení 

rovnováhy, ale stále však s nižší sorpční kapacitou než u pecek broskví.  

Na Obrázku č. 10 je uvedeno srovnání sorpční kapacity Cr(VI) pecek broskví 

a švestek pro zrnitostní frakci pro zrnitostní frakci 1-2 mm, avšak při koncentraci 

kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l.  

Je zřejmé, že oba sorbenty upravené na stejnou zrnitostní třídu (1-2 mm) při 

koncentraci kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l se chovají také velmi podobně, v časovém 

intervalu 1 - 7 h, mají tendenci zvyšovat svou sorpční schopnost. Lze říci, že pecky 

broskví, tj. vzorky (1M/HCl/15/1-2), (1M/HCl/30/1-2), (1M/HCl/60/1-2), 

(1M/HCl/90/1-2) mají téměř 1 - 2 vyšší adsorpční kapacitu než pecky švestky domácí, 

to je pravděpodobně způsobeno nedostatečným odstraněním Cr(III) u pecek švestky 

domácí a také různým chemickým složením. U vzorku (1M/HCl/30/1-2) je po 7 h 

expozice viditelná téměř 4 vyšší adsorpční schopnost než u vzorků pecek švestek 

(1M/HCl/15/1-2/*), (1M/HCl/30/1-2/*), (1M/HCl/15/60/*), (1M/HCl/90/1-2/*). Tyto 

vzorky se však v časovém intervalu 1 - 7 h chovají téměř totožně a nevykazují tak 
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velkou kolísavost jako pecky broskve obecné, v časovém intervalu 7 - 9 h mají tendenci 

opět klesat a poté zvyšovat svou sorpční kapacitu v časovém intervalu 9 - 12 h.   

 

Obrázek 10: Srovnání sorpční kapacity Cr(VI) pecek broskví a švestek pro zrnitostní frakci 1-2 mm 

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

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 1-2 – zrnitostní frakce; * – biosorbent švestka domácí 

Na Obrázku č. 11 už lze vidět srovnání sorpčních kapacit pro zrnitostní frakci 2-3 mm 

při použití koncentrace kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l. Z uvedeného 

grafu, kde je provedeno srovnání sorpčních kapacit Cr(VI) pro zrnitostní třídu 2-3 mm, je 

velmi dobře patrné, že oba biosorbenty upravené na stejnou zrnitostní třídu (2-3 mm) při 

koncentraci 0,1 mol/l se již nechovají velmi podobně, jak tomu bylo u předchozí zrnitostní 

třídy 1-2 mm. V časovém intervalu 1 - 7 h mají vzorky pecek švestky domácí 

(0,1M/HCl/15/2-3/*), (0,1M/HCl/30/2-3/*), (0,1M/HCl/60/2-3/*), (0,1M/HCl/90/2-3/*) 

tendenci velmi kolísat, v časovém intervalu 7 - 12 h dochází u těchto vzorků k ustálení 

a vzorky prokazatelně zvyšují svou sorpční schopnost. 
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Obrázek 11: Srovnání sorpční kapacity Cr(VI) pecek broskví a švestek pro zrnitostní frakci 2-3 mm 

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

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 2-3 – zrnitostní frakce; * – biosorbent švestka domácí 

Závěrem lze tedy konstatovat, že pecky broskve obecné (0,1M/HCl/15/2-3), 

(0,1M/HCl/30/2-3), (0,1M/HCl/60/2-3), (0,1M/HCl/90/2-3) vykazují v tomto případě až 

4 vyšší adsorpční kapacitu než pecky švestky domácí a chovají se velmi kolísavě v době 

expozice 1 – 12 h, poté dochází opět k jejich ustálení bez větších anomálií. 

Na Obrázku č. 12 je znázorněno srovnání sorpčních kapacit pro zrnitostní třídu 2-3 mm 

při použití koncentrace kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 1 mol/l. Stejně jako 

u předchozí koncentrace aktivačního činidla (tj. 0,1 mol/l) jsou taky při koncentraci 1 mol/l 

pecky broskve obecné prokazatelně biosorbentem s vyšší adsorpční kapacitou. Na 

uvedeném grafu vykazují v průměru 2-3 vyšší adsorpční kapacitu. Jak lze však vidět 

u vzorku aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min. 

(1M/HCl/30/2-3), vzorku s největší výchylkou, který dosahuje adsorpční kapacity 2,8 mg/g 

již během první hodiny expozice a vzorku švestky domácí (1M/HCl/30/2-3/*), který 

nedosahuje adsorpční kapacity ani 0,1 mg/g během první hodiny, lze konstatovat, že v této 

době expozice 1 h prokazuje pecka broskve obecné až 2,8 vyšší sorpční schopnost. 

Vzorky švestky domácí (1M/HCl/15/2-3/*), (1M/HCl/30/2-3/*), (1M/HCl/60/2-3/*), 

(1M/HCl/90/2-3/*) se v časovém intervalu 1 - 7 h chovají mírně neustáleně a kolísavě, 
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v intervalu 7 - 12 h již dochází k ustálení a zvýšení sorpčních kapacit. Oproti tomu vzorky 

broskve obecné (1M/HCl/15/2-3), (1M/HCl/30/2-3), (1M/HCl/60/2-3), (1M/HCl/90/2-3) 

se velmi kolísavě chovají v celém časovém intervalu 1 - 12 h a až poté opět dochází 

k ustálení rovnováhy adsorpční kapacity bez větších anomálií. 

 

Obrázek 12: Srovnání sorpční kapacity Cr(VI) pecek broskví a švestek pro zrnitostní frakci 2-3 mm 

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

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 2-3 – zrnitostní frakce; * – biosorbent švestka domácí 

Lze se domnívat, že pokud by byla provedena analýza pecek švestky domácí do 

24 h expozice, vzorky by měly stále vzrůstající sorpční schopnost. Stále je ovšem 

výhodnější využít biosorbentu pecek broskve obecné.  

Na následujícím Obrázku č. 13 je uvedeno srovnání sorpčních kapacit Cr(VI) pro 

zrnitostní frakci 3-4 mm, s použitím koncentrace kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l. Je 

patrné, že vzorky švestky domácí (0,1M/HCl/15/3-4/*), (0,1M/HCl/30/3-4/*), 

(0,1M/HCl/60/3-4/*), (0,1M/HCl/90/3-4/*) se chovají téměř totožně.  

V časovém intervalu 1 - 7 h prudce vzrůstají, v intervalu 7 - 9 dochází k prudšímu 

poklesu, kromě vzorku (0,1M/HCl/30/3-4), který má mírnější průběh sorpční kapacity. 

U třech zbývajících vzorků švestky domácí (0,1M/HCl/15/3-4/*), (0,1M/HCl/60/3-4/*), 

(0,1M/HCl/90/3-4/*) je kinetika téměř totožná a v časovém intervalu 9 - 12 h dochází opět 
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k prudkému stoupání sorpční kapacity. Čas expozice 24 h nebyl analyzován, ovšem dle 

mého názoru se lze domnívat, že by se jeho adsorpční kapacita nadále zvyšovala a mohla 

by dosáhnout přibližně stejných hodnot, jako u vzorků broskve obecné, tj. u vzorků 

(0,1M/HCl/15/3-4), (0,1M/HCl/30/3-4), (0,1M/HCl/60/3-4), 0,1M/HCl/90/3-4)). Lze také 

říci, že vzorek (0,1M/HCl/30/3-4) po 1 h expozice a vzorek (0,1M/HCl/60/3-4) v 9 h 

expozice vykazují zhruba 3 vyšší adsorpční kapacitu, oproti vzorkům švestky domácí 

(0,1M/HCl/30/3-4/*) po 7 h expozice a (0,1M/HCl/60/3-4/*) po 12 h expozice.  

 

Obrázek 13: Srovnání sorpční kapacity Cr(VI) pecek broskví a švestek pro zrnitostní frakci 3-4 mm 

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

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 3-4 – zrnitostní frakce; * – biosorbent švestka domácí 

Z časových důvodů a efektivity procesu biosorpce je rozhodně lepší využít jako 

biosorbentu pecek broskve obecné. Kinetika sorpční kapacity švestky domácí je na 

Obrázku č. 13 velmi podobná při chování se sorbentu také u zrnitostní třídy 1-2 mm 

s použitím koncentrace kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, jak je uvedeno na Obrázku č. 10 

(viz výše). Pouze s tím rozdílem, že při zrnitostní třídě 1-2 mm mají pecky švestky domácí 

vyšší adsorpční kapacitu než při zrnitostní třídě 3-4 mm a to zhruba 2. 

Na Obrázku č. 14 je uvedeno srovnání sorpčních kapacit Cr(VI) pro zrnitostní 

frakci 3-4 mm, při použití koncentrace kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l. 
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Obrázek 14: Srovnání sorpční kapacity Cr(VI) pecek broskví a švestek pro zrnitostní frakci 3-4 mm 

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

činidlo); 15, 30, 60, 90 – doba aktivace; 3-4 – zrnitostní frakce; * – biosorbent švestka domácí 

Jak lze na základě uvedeného grafu konstatovat, vzorky broskve obecné aktivované 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 15, 30, 60 a 90 min. 

(1M/HCl/15/3-4), (1M/HCl/30/3-4), (1M/HCl/60/3-4), (1M/HCl/90/3-4) jsou jednoznačně 

účinnějším biosorbentem co se týče schopnosti adsorpční kapacity. Vzorky se chovají velmi 

kolísavě v časovém intervalu 1 - 9 h, poté během 9 - 12 h mírně klesají a od 12 - 24 h 

dochází k ustálení a rovnováze sorpčních kapacit bez větších anomálií. Oproti tomu vzorky 

švestky domácí (1M/HCl/15/3-4/*), (1M/HCl/30/3-4/*), (1M/HCl/60/3-4/*), 

(1M/HCl/90/3-4/*) se kolísavě chovají pouze v počátečním časovém intervalu 1 – 2 h. Poté 

od 2 – 7 h téměř rovnoměrně stoupají, v 7 – 9 h dochází k mírnému poklesu sorpční 

kapacity a nadále od 9 – 12 h sorpční kapacita vzorků opět stoupá.  

Domnívám se tedy, že také tady by se při analýze 24 h expozice vzorky dále 

chovaly tak, že by vzrůstala sorpční kapacita, stejně jako tomu bylo u této frakce, avšak 

s použitím koncentrace kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l. Pecky broskví jsou v tomto 

případě opět vhodnějším biosorbentem s vyšší adsorpční kapacitou oproti peckám švestky 

domácí a to 2 - 3.  
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7 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem studovala pecky broskve obecné (Prunus persica) 

jako vhodného možného biosorbentu při odstraňování šestimocného chromu z vodného 

roztoku. O daném biosorbentu jsem se snažila zjistit co nejvíce, abych tak přispěla jeho 

detailnějším popisem a možným chováním pro jeho další využití při procesech biosorpce 

a umožnila tak další využití pecek broskví. Domnívám se, že použitý biosorbent je vhodný 

jak z hlediska ekologického jakožto využití odpadní biomasy, tak z hlediska 

ekonomického, protože na danou biomasu jsou nízké finanční náklady.  

Ze studia celkového procesu biosorpce je zřejmé, že velkou roli pro úspěšný proces hraje 

také mechanická, fyzikální a chemická úprava sorbentu. Při modelaci studované adsorpční 

kinetiky jsem použila frakce 1-2, 2-3, 3-4 a 4-5 mm, které byly chemicky aktivovány 

kyselinou chlorovodíkovou o třech koncentracích, a to 0,01 mol/l, 0,1 mol/l a 1 mol/l.  

Nejlepších výsledků bylo dosaženo u zrnitostní frakce 1-2 mm s použitím 

koncentrace kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l po dobu 90 min, kde úspěšnost procesu 

biosorpce činila 36%. Za daných podmínek došlo k ustanovení rovnováhy u šestimocného 

chromu téměř u všech vzorků pecek broskve obecné po dvanácti hodinách. Ze studia 

vyplývá, že použití zrnitostní třídy 1-2 mm bylo jednoznačně výhodnější, než použití 

zrnitostních tříd 2-3, 3-4 a 4-5 mm.  Lze tedy obecně říci, že využití menších zrnitostí je 

výhodnější.  

Co se týče porovnání pecek broskve obecné (Prunus persica) a pecek švestky 

domácí (Prunus domestica) jako vhodnějšího biosorbentu, po zhlédnutí a detailnějším 

vyhodnocení mých experimentů, viz předchozí kapitoly 6.1 a 6.2, lze konstatovat, že pecky 

broskví jsou určitě vhodnější pro sorpci Cr(VI) z vodného roztoku, než pecky švestky 

domácí.  

Závěrem lze konstatovat, že pecky broskve obecné se vyznačují vyšší sorpční 

kapacitou, jak lze vidět na uvedených grafech na obrázcích 5 až 8. U pecek broskve obecné 

lze také vidět prudší vzrůst sorpční kapacity, oproti švestce domácí, jejíž sorpční kapacita 

se zvyšuje většinou rovnoměrně. Domnívám se, že velký vliv zde hraje chemické složení 

obou zmíněných biosorbentů, které je trochu rozdílné.  
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Pecky broskví bych tedy doporučila jako vhodný biosorbent a upřednostnila určitě 

před použitím pecek švestky domácí z důvodu vyšší adsorpční schopnosti a tím k celkové 

větší efektivnosti procesu biosorpce. Pro další studium bych také doporučila studovat vliv 

podmínek na proces biosorpce a také studium izoterem. 

Studovanou biomasu bych doporučila například k čištění odpadních vod či 

k odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku.  
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