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Anotace 

Diplomová práce se zabývá studiem kinetiky biosorpce šestimocného chromu pomocí 

odpadních slupek citrusových plodů, a rovněţ vlivem trojmocného chromu na vlastní 

stanovení šestimocného chromu po biosorpci. V teoretické části je popsán moţný výskyt 

a negativní vliv šestimocného chromu v ţivotním prostředí; metody jeho odstraňování, obecný 

mechanismus biosorpce Cr(VI) a rovněţ faktory, které tento proces mohou ovlivnit. 

V praktické části práce jsou uvedeny metodické postupy úpravy studovaného biosorbentu 

a metodika modelování adsorpční kinetiky. Vzorky byly aktivovány kyselinou 

chlorovodíkovou o různých koncentracích, a sice od 0,01 - 1,0 mol/l. V rámci praktické části 

byl také ověřen vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI), který byl stanoven spektrofotometrickou 

metodou s 1,5-difenylkarbazidem.  

Klíčová slova: 

biosorpce, šestimocný chrom, kůra citrusových plodů, biosorbent, kinetika biosorpce. 

Summary 

This thesis studies the kinetics 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. 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 different concentrations, namely 

from 0.01 to 1.0 mol/l. In the practical part there was also verified the influence of Cr(III) 

on the determination of Cr(VI), which was determined by the spectrophotometric method 

with 1,5-diphenylcarbazide. 

Key words: 

Biosorption, hexavalent chromium, citrus peel, biosorbent, kinetics of biosorption. 

  



 

    

Seznam zkratek 

IARC   International Agency for Research on Cancer, Mezinárodní agentura pro 

výzkum rakoviny  

K2Cr2O7  dichroman didraselný 

NaOH  hydroxid sodný 

pH   koncentrace vodíkových iontů 

Na2S2O4 dithioničitan sodný 

CaSx  polysulfid vápníku 

Na2S2O5 disiřičitan sodný 

NaHS  hydrogensulfid sodný 

Na2SO3 siřičitan sodný 

FeSO4  síran ţeleznatý 

SO2  oxid siřičitý 

 

Další pouţité zkratky a vzorce jsou průběţně vysvětleny v textu. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Industrializace vede k tomu, ţe se zvýšené mnoţství těţkých kovů neustále hromadí 

v ţivotním prostředí. Tyto druhy látek jsou poměrně dosti stabilní a znečišťují tak ţivotní 

prostředí. Mají tendenci se kumulovat v půdě, mořích, sladkých vodách a sedimentech, 

a ačkoliv podléhají transportním a transformačním procesům, jen těţce se znehodnocují 

nebo likvidují. O těţkých kovech je známo, ţe mají nepříznivý vliv nejen na ţivotní 

prostředí ale také na lidské zdraví.
1
 Jejich ionty totiţ mohou být přenášeny na poměrně 

velké vzdálenosti jednotlivými sloţkami ţivotního prostředí a díky bioakumulační 

schopnosti se tak hromadí v tkáních organismů a ţivých pletivech prostřednictvím 

potravního řetězce.
2
 

Průmyslová činnost však nemusí být jediným zdrojem těţkých kovů ve vodách. Velký 

podíl na tom mají i nepřímé zdroje kontaminace. V tomto případě se nečistoty dostávají do 

vodního prostředí jak z atmosféry tak i půdy, která je vymývána dešťovou vodou.
3 

K jedněm z nejproblematičtějších zástupců těţkých kovů lze zařadit také šestimocný 

chrom, kterým se ve své diplomové práci budu zabývat.  

Chrom a jeho sloučeniny jsou široce pouţívány v průmyslu, například při textilní výrobě, 

výrobě oceli, impregnaci dřeva, výrobě cementu, galvanickém pokovování, činění kůţe, 

hornictví, vodním chlazení, produkci jaderné energie, spalování uhlí a ropy, přípravě 

chromanu a dalších.
4-7

  

Nadměrný výskyt chromu v prostředí a dlouhodobý kontakt s ním však můţe způsobovat 

rovněţ mnohé zdravotní problémy.
8-9

 Z těchto důvodů je proto jeho odstranění z odpadních 

vod velmi nutné a také potřebné. Existuje celá řada technologií, jimiţ lze chrom z vodního 

prostředí odstraňovat, například cementace, elektrolýza, iontová výměna, aj., avšak za 

nejvhodnější, především z ekonomického hlediska a dostupnosti, lze povaţovat právě 

moderní biotechnologické procesy. Na rozdíl od tradičních metod jsou totiţ ekonomicky 

mnohem výhodnější a také ekologičtější. Jako nejúčinnější z těchto biotechnologií se jeví 

biosorpce na vhodných sorbentech.
10-11

 Jedná se o technologii, díky které lze odstraňovat 

z odpadních vod jak těţké kovy tak i metaloidy nebo dokonce radionuklidy. Tato moderní, 

progresivní metoda je velmi oblíbená právě díky své nízkonákladovosti.
12-13
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Ve své diplomové práci se chci zabývat právě problematikou odstraňování šestimocného 

chromu Cr(VI) z vodného prostředí za pomocí biosorbentu, který by byl zároveň odpadním 

materiálem. Zvolila jsem si pro tyto účely slupky z citrusových plodů, které jsou 

především v zimním období významným odpadním materiálem a to nejen v domácnostech, 

ale i potravinářském průmyslu a provozech.  

V teoretické části se věnuji současnému stavu řešené problematiky, kde se stručně 

zabývám dosavadními poznatky dosaţenými v rámci studia biosorpce a aplikovaných 

biosorbentů. Obecně rovněţ popisuji proces biosorpce, jednotlivé faktory, které ho mohou 

významně ovlivňovat. 

Hlavním cílem diplomové práce je: 

 charakterizovat a popsat pouţitý biosorbent, 

 inovace doposud aplikované metodiky mechanické a termické úpravy biosorbentu 

pouţitého při biosorpci Cr(VI) z vodného roztoku, 

 inovace metodiky doposud aplikované pro chemickou úpravu biosorbentu 

pouţitého při biosorpci Cr(VI) z vodného prostředí, 

 studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) po jeho biosorpci pomocí slupek citrusových 

plodů, 

 studium kinetiky pouţitého biosorbentu pro biosorpci Cr(VI), 

 souhrn zjištěných poznatků studované problematiky a návrh dalšího postupu 

výzkumu. 
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2 BIOSORPCE 

Biosorpce je vlastnost některých typů neaktivní, mrtvé, mikrobiální biomasy nebo 

neaktivních částí buněk (převáţně buněčné stěny) vázat a koncentrovat těţké kovy a to 

i z poměrně velmi zředěných vodných roztoků.
14

 Můţe být definována jako schopnost 

biologických materiálů akumulovat těţké kovy z odpadních vod prostřednictvím 

metabolicky zprostředkovaného nebo fyzikálně-chemického způsobu příjmu.
15-16

 

V kaţdém případě se biosorpce na poli odstraňování těţkých kovů velmi ujala. Má to 

několik důvodů, mezi které patří především nízké náklady, vysoká účinnost, dobrá 

regenerace biosorbentu, minimalizace chemických a biologických kalů, ţádné další 

nutriční poţadavky, vysoká rychlost procesu, široký výběr a dostatečné mnoţství 

vyuţitelné biomasy a ještě moţnost následného dalšího vyuţití nasorbovaného kovu.
16-19

 

Je však nutné podotknout, ţe za nevýhodu biosorpce lze stále ještě povaţovat dosavadní 

neznalost mechanismů, které jsou vlastně zodpovědné za zachycení kovů z vodných 

roztoků na povrchu buněčných struktur sorbentu. Prozatím není k dispozici ani jakákoliv 

databáze biosorbentů, jenţ by zaznamenávala veškeré faktory důleţité při procesu 

biosorpce, vzhledem k tomu, ţe kaţdý biosorbent se chová individuálně. Další minus 

biosorpční metody můţe vyplývat z podstatné závislosti sorpčního procesu na hodnotě pH, 

čímţ se biosorpce můţe stát pouţitelnou pouze pro určité typy odpadních vod.
10,14

 

Z důvodu rozdílného chování jednotlivých sorbentů k těţkým kovům je třeba tyto sorbenty 

studovat za účelem nalezení optimálních podmínek procesu biosorpce, coţ bývá mnohdy 

časově velmi náročné.
20

 Vyuţívají se při tom poznatky z biofyziky, mikrobiologie, 

biotechnologie a dalších vědních oborů.
21

 

Za průkopníka, v oblasti biosorpce, je povaţován Volesky z montrealské McGill 

University. Jeho výzkum vedl k identifikaci celé řady typů mikrobiální biomasy, které jsou 

velmi efektivní při sorpci kontaminantů. Tyto typy mohou vyuţít více neţ 25 % své suché 

hmotnosti na sorpci těţkých kovů, tudíţ i chromu.
14

 Podle Voleskeho biosorpce funguje 

v praxi na podobném principu jako při odstraňování těţkých kovů pomocí 

iontoměničových pryskyřic, avšak ve výsledku je pouţití biosorpce aţ desetkrát levnější.  
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Obecně se biosorpční proces skládá ze dvou fází, pevné a kapalné, které obsahují 

rozpuštěné látky, určené k sorpci (sorbáty). Pevnou fázi tvoří sorbent či biosorbent, jehoţ 

základem je nějaký biologický materiál. Kapalná fáze je tvořena rozpouštědlem a to 

obvykle vody. Sorbáty jsou ionty těch kovů, které je potřebné odstranit z roztoku.
16-17

 

V praxi sorpční proces pracuje se sestavou průtokových sloupců. Jedná se o různé sorpční 

sloupce, nádrţe, čerpadla, průtokové ventily a potrubí. Hlavní zařízení, zobrazené na 

Obrázku č. 1, obsahuje právě takovéto sorpční sloupce, nádrţe a veškeré provozní 

příslušenství a základní ovládací prvky.  

 

Obrázek 1: Pilotní zařízení sloupcové sestavy (www.bvsorbex.net/sxProcess.htm) 

Odpadní voda je nejdříve přiváděna ze zdroje do vyrovnávací nádrţe, kde zůstává do té 

doby, neţ je systém připraven pracovat. Pak je z ní přečerpána do prvního sorpčního 

sloupce. Sorbent umístěn v tomto sloupci je zpracován do granulí o velikosti 0,1 - 3 mm. 

Na sebe váţe ionty těţkého kovu z proudícího roztoku, dokud se nestane nasyceným. 

Následně tento sorpční sloupec přestává pracovat a dochází v něm k desorpční (mycí) 

proceduře, při které se uvolňuje kov ze sorbentu v koncentrované podobě jako součást 

promývaného roztoku. Poté odpadní voda proudí do druhého sorpčního sloupce, ve kterém 

se pak odstraní zbytky těţkého kovu, které nebyly odstraněny v tom prvním. Pokud dojde 

k plnému zatíţení prvního sloupce, je tento sloupec vyřazen z provozu a jeho pozici 

nahradí druhý sloupec se svým stále ještě nevyčerpaným mnoţstvím biosorbentu. 

Přetíţený první sloupec je pak regenerován a vrací se pak do oběhu jakoţto druhý sorpční 
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sloupec. Díky tomu je vţdy v systému dostatečné mnoţství vysoce aktivního sorbentu pro 

odstranění těţkých kovů z odpadních vod.
22-23

 

Na následujících Obrázcích č. 2-4 jsou znázorněny různé sloupcové sestavy, které se 

v praxi nejčastěji pouţívají.  

 

Obrázek 2: Sorpční kolony – „fixed-bed“ systém (popsaný výše) (www.bvsorbex.net/sxProcess.htm) 

Vysvětlivky k obrázku:  

metal bearing feed – zdroj kovu; biosorption – biosorpce; metal free effluent – odpadní voda bez obsahu kovů; 

desorbing solution – desorpční roztok; desorption – desorpce; concentrated metal to recovery – koncentrovaný 

kov k recyklaci 

 

Obrázek 3: „Fluid-bed“ systém (také v kolonách) (www.bvsorbex.net/sxProcess.pdf) 

Vysvětlivky k obrázku:  

metal free efluent – odpadní voda bez obsahu kovu; biosorption – biosorpce; metal bearing  

feed – přísun kovu; concentrate – koncentrát; desorbing solution – desorpční roztok; 

desorption – desorpce 
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Obrázek 4: Zcela smíšené cisterny – proti-proudový systém 

(www.bvsorbex.net/sxGoods.htm#Products) 

Vysvětlivky k obrázku:  

laden liquid – zatíţená kapalina; S/L separation – separace na fázovém rozhraní tuhá 

látka/kapalina; partially used sorbent – částečně pouţitý sorbent; fresh sorbent – čerstvý 

sorbent; clean liquid – čistá kapalina; liquid between stages – kapalina mezi jednotlivými 

fázemi  

2.1 Mechanismus biosorpce 

Mechanismus biosorpce závisí na fyzikálně-chemických interakcích mezi funkčními 

skupinami na povrchu buněčné stěny a kovem, nikoliv však na metabolické činnosti buněk. 

Lze tudíţ konstatovat, ţe se jedná o vazbu kovu na „neţivou― hmotu. Díky tomu zároveň 

odpadá problém s různými neţádoucími metabolity, které by mohly být během procesu 

vyprodukovány touto ţivou buňkou jakoţto odpověď na výskyt kovu. Je ale zapotřebí 

počítat také s moţností, ţe některé molekulové vazebné skupiny budou jiţ obsazeny jiným 

vazebným iontem a tím pádem můţe docházet k tzv. časné sytosti, coţ je v procesu 

biosorpce neţádoucí jev.
24

 Z tohoto důvodu je po kaţdém uţití sorbentu nutná jeho desorpce, 

ať uţ se jedná o jakýkoliv kov nebo skupinu kovů. Tato desorpce je však jednoduchá, rychlá 

a ekonomicky poměrně úsporná, čehoţ lze vyuţít pro zachycení velkého kvanta kovu vyšší 

koncentrace.
20 

Vazebné moţnosti kovům poskytují především lipidy, proteiny a polysacharidy, které 

bývají nejčastější sloţkou právě buněčné stěny.
10, 24

 Je tedy zcela jasné, ţe se proces mezi 

jednotlivými typy biosorbentů bude kvůli rozdílné stavbě buněčných stěn lišit.
19-20
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Vazbu kovů při biosorpci můţe ale umoţnit také iontová výměna, chelatace, tvorba 

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

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

biosorpce různě kombinovat, čímţ potom dochází k celkové sorpci kovu a fungují tak 

nezávisle na sobě.
25

 

Iontová výměna je poměrně důleţitou představou o biosorpci, protoţe pomocí ní lze 

vysvětlit mnoho poznatků získaných během vlastních experimentů. Na rozdíl od adsorpce, 

která předpokládá, ţe všechna vazebná místa na sorbentu jsou volná a tedy ihned přístupná 

sorbátu z roztoku, jak popisuje rovnice (1), je iontově-výměnný model zaloţen na jiném 

principu vyjádřeném rovnicí (2): 
26 

B
-
 + M

+
 ↔ BM    Rovnice 1 

kde je:  

B
-
 volné vazebné místo,  

M
+
 kovový kation  

BM adsorbovaný kov vázaný na sorbent, 

BH + M
+
 ↔ BM + H

+   
Rovnice 2 

Vazebné místo B je obsazeno protonem H
+
, který se právě účastní iontové výměny 

s kovovým kationem M
+
. Stechiometrie zcela neodpovídá případu, kdy se sorbuje 

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

Iontová výměna však biosorpci také nepopisuje zcela výstiţně, a to z toho důvodu, ţe 

počítá s konstantním počtem volných vazebných míst, coţ ale neplatí pro systémy s měnící 

se hodnotou pH. Míra elektrostatické přitaţlivosti při biosorpci je závislá na typu 

a mnoţství vazebných míst v biomase a také na tom, zda jsou tato místa ionizována nebo 

obsazena protonem či nějakým jiným iontem. To má právě souvislost s hodnotou pH a pKa 

jednotlivých funkčních skupin. Aminoskupiny jsou v protonované formě kladně nabité 

a v deprotonované formě jsou neutrální. Karboxylové, sulfátové a fosfátové skupiny jsou 

neutrální v protonovaném stavu a v deprotonovaném stavu jsou negativně nabité, coţ právě 

způsobuje přitahování kovových kationů.
26

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, vazbu kovů při biosorpci můţe umoţnit i tvorba komplexů, 

chelatace. Komplex je v podstatě polyatomická sloučenina, jeţ můţe být tvořena z jednoho 
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nebo i více centrálních atomů (obvykle kovového kationu) obklopených ligandy, které jsou na 

ně vázány. Ligandy se rozlišují podle počtu skupin, kterými jsou schopny se navázat na kov. 

Jednovazné ligandy se váţí pouze přes jednu koordinační skupinu a obvykle tvoří ve vodě 

rozpustné iontové komplexy. Vícevazné ligandy obsahují více neţ jednu vazebnou skupinu. 

Pokud se takový ligand váţe na jediný centrální kov, označuje se pak jako chelatační činidlo 

a takové komplexy se pak nazývají cheláty, kde kovový ion je uzavřen v cyklu. Většina 

chelátových ligandů obsahuje tři nejdůleţitější donory, a to dusík, kyslík a síru. 
 

Na biosorpci kovů lze proto pohlíţet také jako na tvorbu komplexů z daného kovu 

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

iontů na biomateriály s různými funkčními skupinami tedy závisí na elektronegativitě, 

ionizačním a redoxním potenciálu a poloměru daných kovových iontů. Bylo zjištěno, ţe 

elektronegativnější kovový ion je k povrchu přitahován mnohem silněji.
26

 

Pro biosorpci šestimocného chromu existují čtyři základní modely:  

 aniontová a kationová adsorpce, 

 adsorpce vázaná s redukcí, 

 aniontová adsorpce, 

 redukce a aniontová adsorpce. 

Mechanismus aniontové a kationové adsorpce je v podstatě zaloţen na redukci části 

šestimocného chromu na jeho trojmocnou formu. Obě formy, trojmocná (kation) tak 

i šestimocná (anion), jsou pak biomasou společně adsorbovány.  

Při procesu redukce a rovněţ aniontové adsorpce se část šestimocného chromu redukuje 

biosorbentem na trojmocnou formu. Hlavně většina šestimocného chromu je jiţ sorbována 

na sorbent a trojmocný chrom zůstává nadále v roztoku.
27

 Vzhledem k nepodstatnosti 

metabolické činnosti buněk je proto vazba kovů na buněčný povrch velmi rychlá
10, 24

. 

Biosorpce je rovněţ vlastností některých typů neaktivní, neţivé mikrobiální biomasy, která 

je schopna vázat a koncentrovat těţké kovy z i velmi zředěného vodného roztoku. 

S afinitou kovů v dané biomase souvisí rovněţ chemické sloţení povrchových struktur 

buněčné stěny.
28

 Zda je přítomen ligand vhodný pro biosorpci daného kovu lze zjistit podle 

přístupnosti vazebných míst, chemického stavu vazebných míst (tj. jejich dostupnosti), 
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mnoţství vazebných míst na biosorbentu a pevnosti vazby (tj. afinitě mezi vazebným 

místem a iontem kovu).
29 

Základem sil, které přitahují kovové ionty k povrchu tuhé fáze, můţe být iontová adsorpce, 

fyzikální adsorpce nebo také chemická adsorpce (chemisorpce).
10, 30

 

Iontová adsorpce je proces, při němţ se uplatňují Coulombovské přitaţlivé síly mezi 

opačně nabitými ionty.
10, 31

 Můţe být buď prostá, nebo výměnná. Při prosté iontové adsorpci 

(Preferential Ionic Adsorption) se na tuhém povrchu z roztoku elektrolytu přednostně 

zachycuje jen jeden z obou iontů elektrolytu, zatímco iont opačného náboje se adsorbuje 

méně nebo dokonce vůbec ne. Prostá iontová adsorpce probíhá nejčastěji na povrchu 

krystalické mříţky málo rozpustných iontových sloučenin (většinou solí a hydroxidů) 

z vodných roztoků. Výběr adsorbujících se iontů se řídí Panethovým-Fajansovým pravidlem, 

tedy ionty z roztoku se adsorbují na povrchu krystalické mříţky tehdy, pokud tvoří 

s opačně nabitým iontem mříţky málo rozpustnou sloučeninu.
32 

Nejlépe se však bude adsorbovat takový ion, který je sám součástí mříţky, nebo je 

některému z iontů mříţky podobný. Adsorbovatelnost stoupá s nábojem iontů a s jejich 

poloměrem. Tedy čím větší je poloměr iontu, tím menší bude jeho hydratace při stejném 

náboji a hydratace pak je pro adsorpci značnou překáţkou. Adsorbované ionty vytvářejí na 

povrchu adsorbentu kladně nebo záporně nabitou vrstvu, k níţ jsou pak přitahovány další 

opačně nabité ionty z roztoku, a vzniká tzv. elektrická dvojvrstva.
32

 

Při výměnné adsorpci současně s adsorpcí iontu probíhá další děj, který způsobí, ţe se náboj 

adsorbentu nijak nezmění. Existuje také jeden speciální druh výměnné adsorpce, při níţ 

vyměňovaný iont nepochází z vlastní mříţky absorbentu, ale právě z adsorbované vrstvy.
33

 

Při fyzikální adsorpci (Physical Adsorption) jsou molekuly plynu nebo kapaliny vázány 

k povrchu pevné látky fyzikálními (van der Walsovými) silami, které působí mezi všemi druhy 

částic. Fyzikální adsorpce není proto specifická a probíhá tak na celém povrchu pevné látky, 

protoţe molekuly adsorbátu nejsou vázány jen na určitou část povrchu absorbentu, a to za 

relativně nízkých adsorpčních tepel, která jsou řádově rovná teplům kondenzačním (tj. desítky 

kJ). Na první naadsorbované vrstvě molekul můţe vznikat další vrstva a dochází tak 

k vícevrstvé adsorpci, coţ způsobí nárůst adsorpční kapacity. Pokud je adsorbent porézní, 
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můţe adsorbát pod svou kritickou teplotou úplně zaplnit póry adsorbentu. Vlastní fyzikální 

adsorpce je proces velmi rychlý a probíhá téměř okamţitě.
33-34

 

Chemisorpce (Chemisorption) je typ adsorpce, při které mezi molekulami povrchu 

adsorbentu a molekulami adsorbátu vzniká chemická koordinační vazba. Podstatou 

chemisorpce je tedy vzájemné působení zaloţené na elektronové vazbě. Vzhledem k tomu, 

ţe vazba můţe vznikat pouze mezi určitými molekulami, je chemisorpce v podstatě velmi 

specifický proces. Vzhledem k tomu, ţe k vytvoření chemické vazby je zapotřebí aktivační 

energie, chemisorpce často probíhá pouze na místech povrchu, která mají vyšší energii, na 

tzv. aktivních centrech. Na povrchu se tak můţe absorbovat pouze jedna vrstva molekul 

a chemisorpce je proto monovrstvá. Pokud při adsorpci vzniká více vrstev, pak jsou druhé 

a další vrstvy vázány jiţ jen fyzikálními silami. Adsorpční tepla při chemisorpci jsou 

řádově rovná teplům reakčním (tj. desítky aţ stovky kJ). Chemisorpce je proto ve srovnání 

s fyzikální adsorpcí pomalá, zvláště při nízkých teplotách.
20, 33

 Mezi skupiny s nejlepší 

adsorpční aktivitou patří aminoskupiny a karboxylové skupiny.
30

 

2.2 Biosorbent 

Biosorbent je materiál biologického původu, který je odvozen ze surové rostlinné nebo 

mikrobiální biomasy. Při procesu biosorpce je schopen přímo sorbovat ionty kovů z vodného 

roztoku. Nejvhodnější je, pokud má vysokou sorpční schopnost a při tom je snadno dostupný 

ve velkém mnoţství za minimální cenu.
20

 Některé typy biosorbentů mají široké spektrum 

působení a váţou na sebe většinu kovů, zatímco jiné jsou zase specializované jen na určité 

kovy. Existuje několik chemických skupin, které napomáhají k odstranění kovů v biomase. 

Mezi takové patří například strukturní polysacharidy hub, aminokyseliny, acetamidová skupina 

u chitinu (Obrázek č. 5), aminoskupiny a fosfátové skupiny nukleových kyselin, thiolová 

a karboxylová skupina u bílkovin, hydroxidy v polysacharidech a karboxyly a sírany obsaţené 

v polysacharidech mořských řas, převáţně druhu Phaeophyta, Rhodophyta a Chlorophyta.  

Přítomnost těchto chemických látek však ještě nezaručuje jistou biosorpci, protoţe proces 

můţe být ohroţen některými konformačními (různá uspořádání molekul jedné sloučeniny), 

sterickými (prostorovými) nebo jinými překáţkami.
16
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Obrázek 5: Chemická struktura chitinu (http://theses.cz/id/uyrfe9/) 

Seznam těch nejdůleţitějších funkčních skupin chemických látek, které se významně mohou 

uplatnit při vazbách během vlastního procesu biosorpce jsou uvedeny v Tabulce č. 1.  

Tabulka 1: Nejvýznamnější funkční skupiny pro biosorpci (převzato a upraveno)
20

 

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 
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Pokračování Tabulky č. 1 

Funkční 

skupina/vazba 
Vzorec pKa Ligand Výskyt 

Imidazol 

 

6,0 N aminokyseliny 

Iminová -C(=N-)- 11,6–12,6 N aminokyseliny 

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 

V dnešní době se nabízí stále rozmanitější biomateriály, které jsou vhodné pro biosorpci. 

Existují studie vyuţívající jako biosorbent např. houby
35

, dubové listy
36

, skořápky 

vlašských ořechů, lísky obecné či mandlí
37

, arašídové skořápky
38

, rýţové slupky
39

, 

banánové slupky
40

, dřevené piliny
41

, odpad ze zeleného čaje
42

, biomasy řas aj.   

Vzhledem k tomu, ţe tématem mé diplomové práce je studium kinetiky během procesu 

odstraňování šestimocného chromu pomocí slupek citrusových plodů, budu se touto 

problematikou zabývat také v následujícím textu.  
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Při studii, zkoumající biosorpci chromu na houby, bylo otestováno na osmnáct houbových 

kmenů. Nejdetailněji byly prozkoumávány zygomycety Mucor hiemalis MP/92/3/4 

(Obrázek č. 6). Biosorpce Cr(III) probíhala nejlépe při hodnotě pH=5,5.
43

 

 

Obrázek 6: Mucor hamalis (http://www.pf.chiba-u.ac.jp/) 

Naopak pro biosorpci Cr(VI) byly testovány Fusarium solani (Obrázek č. 7), které byly 

izolované z půdy. Obsah Cr(VI) se sniţoval s nárůstem hodnoty pH a rostl se zvýšením 

počáteční koncentrace Cr(VI) a to aţ do 500 mg/l. Na biosorpci však neměla vliv 

koncentrace biomasy pouţité k biosorpce.
44

  

 

Obrázek 7: Fusarium solani (http://mycota-crcc.mnhn.fr/) 

S houbami jako levným biosorbentem pracoval i Xiaobing Jing se svým kolektivem 

z Číny. Pro svou studii pouţili povrchově upravené houby Tricholoma lobayense 

(Obrázek č. 8). Bylo zjištěno, ţe hodnota pH a dávka biosorbentu má mnohem větší vliv na 
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biosorpci šestimocného chromu neţ počáteční koncentrace kovů. Maximální sorpční 

kapacita (43,86 mg/g) byla prokázána při teplotě 25 C.
35

 

 

Obrázek 8: Tricholoma lobayense (http://xuebao.scib.ac.cn/) 

Velmi dobrou schopnost biosorpce ale trojmocného chromu prokázala rovněţ neaktivní 

biomasa plevelné mořské řasy Sargassum (Obrázek č. 9). Na průběh biosorpce neměla 

ţádný vliv velikost biosorbentu, mírný vliv prokázala teplota a silný vliv na schopnost 

biosorpce chromu však měla hodnota pH. Bylo prokázáno, ţe nejlépe biosorpce Cr(III) 

probíhala při hodnotě pH=4,0. Při hodnotě pH=5,0 se jiţ objevila jeho sraţenina. Teplota 

neměla moc velký vliv na průběh biosorpčního procesu. Největší potenciál má biomasa 

mořské řasy pro čištění odpadních vod.
45

 

 

Obrázek 9: Biomasa mořské řasy Sargassum (http://www.google.cz/) 

Jako další moţný nízkonákladový sorbent, ale jen pro Cr(III), se jeví rozdrcené vaječné 

skořápky, které rovněţ prokazovaly poměrně vysokou sorpční kapacitu, která se zvyšovala 

s rostoucí vstupní koncentrací trojmocného chromu, koncentrací sorbentu a také zvýšením 



Kolářová Z.: Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na slupkách citrusových plodů a vlivu 

Cr(III) na stanovení Cr(VI) 

 

2012  15 

teploty. Při nízké koncentraci sorbentu jsou sice zajištěny vysoké sorpční kapacity, ale 

odstraní se při tom pouze malé mnoţství chromu. Při vyšších koncentracích sorbentu je 

sorpční kapacita malá, ale naváţe se velké mnoţství chromových iontů. Vaječné skořápky 

se projevily jako vhodný biosorbent při 20 C a hodnotě pH=5,0, kdy bylo dosaţeno 

nejvyšší hodnoty sorpční kapacity (160 mg/g).
46

 

Studována byla rovněţ moţnost vyuţití arašídových skořápek pro účely odstraňování 

těţkých kovů. Na základě experimentů byla prokázána jejich vysoká afinita a rovněţ 

i sorpční kapacity pro Cu a Cr(III) ionty. Biosorpce byla významně ovlivňována jednak 

koncentrací pouţité biomasy, ale i počáteční hodnotou pH, teplotou a také počáteční 

koncentrací studovaných kovů. Sorpční proces byl velmi rychlý, rovnováhy bylo dosaţeno 

jiţ za 20 min. Za optimálních podmínek, tzn. hodnotě pH=5,0, teplotě 20 C, koncentraci 

biomasy 10 g/l a po jedné hodině kontaktu bylo dosaţeno maximální sorpční kapacity 

(25,39 mg/g).
47

 

Hroznový odpad, vznikající při výrobě vína, je celulosový materiál, poměrně dosti bohatý 

na polyfenolické sloučeniny. Ty právě vykazují vysokou afinitou pro ionty těţkých kovů. 

Adsorpční gel byl připraven z hroznového odpadu spojeného s koncentrovanou kyselinou 

sírovou. Tento gel lze vyuţít pro syntetické odstranění Cr(VI) z vodných roztoků. Velký 

vliv na průběh procesu měla opět hodnota pH, přičemţ nejlépe biosorpce probíhala při 

hodnotě pH=4,0. Maximální sorpční kapacity (1,91 mg/g) bylo dosaţeno právě při této 

hodnotě pH. 
48

 

Sorpce šestimocného chromu z vodného roztoku byla studována pomocí modifikovaného 

ethylendiaminu magneticky napříč vázanou chitosanovou pryskyřicí (EMCMCR, 

Ethylenediamine Modified Cross-linked Magnetic Chitosan Resin), kde hlavní vliv na 

odstranění má hodnota pH. Biosorpce chromu je nejefektivnější při niţších hodnotách pH 

i niţší teplotě.
49

 . 

Chrom lze odstraňovat i pomocí slupek plodu brazilské borovice, jejímţ semenem jsou 

tzv. piniové ořechy. Poměrně velmi vysoká sorpční kapacita (240,0 mg/g) dělá z těchto 

slupek jeden z nejlepších biosorbentů pro odstranění šestimocného chromu z odpadních 

vod. Podstatný vliv má na průběh biosorpce opět hodnota pH a doba kontaktu biosorbentu 

s kovem. Nejideálnější se jevila hodnota pH=2, při které byla dosaţena rovnováha po 

deseti hodinách.
50
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Studována byla rovněţ schopnost šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) sorbovat 

Cr(VI). Bylo prokázáno, ţe se zvyšující se počáteční koncentrací kovu v modelovém 

roztoku se účinnost vazby iontů šestimocného chromu sniţovala. Důvodem byl patrně 

nedostatek vazebných míst a vyšší počet chromových iontů. Zvýšením teploty na 45 °C 

a při počáteční koncentraci Cr(VI) 300 mg/l bylo dosaţeno maximální sorpční kapacity 

(251 mg/g).
12

 

Kovaľová ve své diplomové práci také studuje sorpci šestimocného chromu šiškami 

Pinus sylvestris a došla k závěru, ţe nejlépe probíhala biosorpce za teploty 40 C a pH=1. 

Maximální sorpční kapacity (33,45 mg/g) podle Langmuirovy izotermy bylo dosaţeno při 

koncentraci roztoku 1 000 mg/l a za optimálních podmínek.
51 

2.2.1 Charakteristika pouţitého biosorbentu 

Citrónová a pomerančová kůra obsahuje řadu zdraví prospěšných bioflavonoidů, které jsou 

důleţité zejména pro správnou funkci a kvalitu cév. Jedná se o látky rostlinného původu, 

které lze najít prakticky ve všech rostlinných buňkách. Flavonoidy jsou sloučeniny 

odvozené od polyfenolů, resp. heterocyklu flavonu. V současné době je známo těchto látek 

přes dvacet tisíc.
52

 Mezi nejznámější bioflavonoidy patří rutin, tangeretin, nobiletin, 

naringin, hesperidin a kvercetin. 
53

 Dále obsahuje kůra citrusových plodů pektiny, jejichţ 

obsah je uváděn kolem 30 %.
54

  

Citrusová kůra obsahuje další sloţky, jako například celulosa, coţ je polysacharid 

sestávající se z beta-glukosy. Jednotlivé glukosové jednotky jsou spojené vazbou β 1,4 

a tvoří dlouhé, nerozvětvené řetězce, které jsou zcela nerozpustné ve vodě. Dále lze 

v citrusové kůře nalézt esenciální oleje, parafínové vosky, mastné kyseliny, triterpenoidy, 

steroidy, přírodní pigmenty (karotenoidy, chlorofyly), hořčiny (limonen) a enzymy.
55

  

Citrusová kůra jakoţto moţný biosorpční materiál představuje velký potenciál právě 

vzhledem k jejímu vysokému obsahu celulosy, pektinu (kyselina galakturonová), 

hemicelulosy a ligninu. Zároveň je i velmi levným a dostupným biosorbentem pro 

odstraňování rozpuštěných kovů. 
1, 56

 

Přede mnou se uţ několik vědců zabývalo biosorpcí na citrusovou kůru, ovšem snaţili se 

odstranit jiné těţké kovy. Jednalo se především o olovo (Pb), kadmium (Cd), nikl (Ni), 
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zinek (Zn), měď (Cu), aj. Například Feng s kolegy studoval biosorpci těţkých kovů (Pb
2+

, 

Ni
2+

 a Cd
2+

) z vodného prostředí na chemicky modifikované pomerančové kůře. Pro 

chemickou aktivaci pouţili stejně jako já kyselinu chlorovodíkovou a hydroxid sodný. 

Biosorpce byla prováděna při teplotě 30 °C, rychlost otáček byla 120 ot./min a vliv 

hodnoty pH na průběh biosorpce byl studován při hodnotách pH 2,0 aţ 7,0. Při studii bylo 

zjištěno, ţe biosorpce probíhá nejlépe při hodnotě pH=5,5. Jako ideální pro biosorpci iontů 

Pb
2+

, Ni
2+

 a Cd
2+

 byla zvolena Langmuirova izoterma. Bylo zjištěno, ţe pouţití 

modifikované pomerančové kůry je mnohem efektivnější neţ pouţití té nemodifikované. 

Sorpční kapacita upravené biomasy se u Pb
2+

, Ni
2+

 a Cd
2+

 zvýšila 4,2 , 4,6  a 16,5 .
57

 

Dalším autorem, který se svými čínskými kolegy Guem a Liangem studoval také biosorpci 

mědi na chemicky modifikovanou pomerančovou kůru, byl Feng. Chemická aktivace 

biomasy byla provedena hydroxidem sodným a chloridem vápenatým. Studie byla 

prováděna při hodnotě pH 2,0 aţ 6,5, vzorky byly třepány při rychlosti 120 ot./min. Pro 

hodnocení rovnováhy byla pouţita Langmuirova izoterma. Jakmile se teplota zvýšila od 

16°C do 60°C, biosorpce mědi se ale zhoršila. Proces biosorpce nejlépe probíhal při 

hodnotě pH 5,3 a teplotě 25°C.
58

 

Pérez Marín se svými kolegy ze Španělska studoval zase vliv tří hlavních funkčních skupin 

(amino-, hydroxy- a karboxylové skupiny) na sorpci tří těţkých kovů, a sice Cd
2+

, Zn
2+

 

a Cr
3+

 při uţití odpadních pomerančových slupek. Karboxylovou skupinu přítomnou 

v pomerančových slupkách aktivovali esterifikací, aminoskupinu metylací a hydroxy 

skupinu acetylací. Pro zajištění rovnováhy procesu byl pouţit Langmuirův model. Studií 

bylo zjištěno, ţe acetylovaná a denaturovaná biomasa nemá na rozdíl od surové biomasy 

významný vliv na průběh procesu. Z toho vyplývá, ţe amino- a hydroxylové skupiny mají 

zanedbatelný vliv na sorpci studovaných těţkých kovů. Oproti tomu bylo zjištěno, ţe 

esterifikace, tedy reakce alkoholu s kyselinou nebo s jejím derivátem za vzniku esteru 

a vody sniţuje sorpční kapacitu biomasy.
59

 

Všechny tyto experimenty byly úspěšné a došlo se k závěru, ţe uţívat citrusovou kůru jako 

biosorbent pro studované kovy je velmi účinné.
60
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2.3 Rovnováha procesu biosorpce 

Biosorpce probíhá v systému pevné fáze (sorbent – biologický materiál) a kapalné fáze 

(zpravidla voda) obsahující rozpuštěnou látku, která se má sorbovat (sorbát – kovové 

ionty). Sorbent, který tvoří pevnou fázi biosorpčního procesu, k sobě díky afinitě přitahuje 

a následně také na sebe váţe sorbát, který je spolu s vodou součástí kapalné fáze. Tento 

proces v podstatě probíhá aţ do dosaţení rovnováţného stavu mezi mnoţstvím navázaného 

sorbátu a jeho zůstatkem v roztoku.
61

 

Rovnováha procesu je v podstatě ustálena aţ v okamţiku, kdy se mnoţství nasorbovaného 

kovu s dobou trvání procesu biosorpce jiţ dále nezvyšuje a zároveň také nedochází 

k rozdělení adsorbované látky mezi kapalnou a pevnou fázi.
62

 O distribuci sorbátu 

v kapalné a pevné fázi rozhoduje především míra jeho schopnosti vytvářet vazbu se 

sorbentem.
61

 Určením rovnováţného stavu lze tedy stanovit účinnost procesu a zároveň 

rovněţ posoudit mnoţství navázaného kovu.
62

 

Význam má také kvalita pouţitého sorbentu, která je posuzována podle mnoţství sorbátu, 

které se sorbentem zachytí a naváţe. Na základě této skutečnosti byla zavedena veličina, 

která je vyjádřena jako mnoţství sorbátu vázaného jednotkou pevné fáze (objemu či 

hmotnosti). Nazývá se sorpční kapacita biosorbentu a značí se q. Hodnotu sorpční 

kapacity lze vypočítat na základě jednoduchého vztahu (Rovnice 3), který je zaloţen na 

materiálové bilanci sorpčního systému.
61 

                  Rovnice 3 

kde je: 

V  objem roztoku obsahující kov; 

ci  výchozí koncentrace; 

cf   zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr (VI) [mg/l]; 

S  mnoţství přidaného biosorbentu (hmotnost sušiny biosorbentu). 
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2.3.1 Sorpční modely 

Pro studium rovnováhy biosorpce mezi sorbentem a sorbátem se nejčastěji vyuţívá dvou 

modelů adsorpčních izoterem, Langmuirův a Freundlichův. Oba tyto matematické modely 

platí jen pro jednoduchou biosorpci na jednom typu biosorbentu a pouze v jedné vrstvě. 
61-62

 

Langmuirova sorpční izoterma je zaloţena na předpokladu stechiometrického poměru 

vazebných míst a vázaných individuí 1:1. To znamená, ţe síly vynaloţené chemicky 

nenasycenými povrchy atomů jiţ nepůsobí dál, neţ je průměr jedné sorbované molekuly 

a to za předpokladu, ţe existuje pouze jeden sorbát v roztoku a pevný počet vazebných 

míst se stejnou afinitou k sorbátu.
61

 

Lineární formu Langmuirovy izotermy lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu 

(viz rovnice 4):
62-63

 

     Rovnice 4 

kde je:  

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

qmax   maximální adsorpce kovu za určitých podmínek [mg/g]; 

cf   zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr (VI) [mg/l]; 

b   Langmuirova konstanta související s afinitou mezi kovem a sorbentem. 

Druhým modelem pro matematický popis rovnováţného stavu je Freundlichův model, 

který zase vychází z podmínky, ţe sorbent má různou afinitu ke kovovým iontům. 

Předpokládá, ţe nejprve jsou obsazena místa s vyšší afinitou a ţe vazebná síla bude 

s rostoucím počtem obsazených míst klesat.
20, 61

 Lineární formu Freundlichovy izotermy, 

lze vyjádřit v následujícím tvaru (viz rovnice 5): 
64

 

  Rovnice 5 

kde je: 

q adsorpce kovu [mg/g]; 

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

n Freundlichova konstanta se vztahem k afinitě vazby; 

cf zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) [mg/l]. 
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Dalším známým modelem je Brunauer-Emmett-Tellerova izoterma (BET), která je ve 

skutečnosti rozšířenou podobou Langmuirovy izotermy a vzhledem k tomu, ţe v podstatě 

znázorňuje reálnou vícevrstvou adsorpci, je obecněji aplikovatelná neţ Langmuirova  

izoterma. Brunauer-Emmett-Tellerův model lze zjednodušeně znázornit následující 

rovnicí 6: 
61

 

     Rovnice 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; 

cf zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku [mg/l]. 

V některých případech je však nejvhodnější pouţít model, který je zaloţen na iontové 

výměně, tzv. iontově-výměnná izoterma. Jeví se totiţ, ţe ta je hlavním mechanismem 

celého biosorpčního procesu. Iontově-výměnný model je mnohem souhrnnější neţ ostatní 

modely, ale stále není naprosto dokonalým popisem interakcí mezi biosorbentem a kovem. 

Iontově-výměnná izoterma je vyjádřena následujícími rovnicemi 7 a 8:
17, 65

 

    Rovnice 7 

     Rovnice 8 

kde je: 

A, B  kov a druhý ion v systému; 

KAB  rovnováţná konstanta iontově výměnné reakce; 

Z  celkový počet vazebných míst na biosorbentu. 

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

cfB  zbytková koncentrace druhého iontu v systému [mg/l]. 
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Rovnováha procesu biosorpce je ovlivňována mnoha faktory, nejvíce ale hodnotou pH, 

druhem a koncentrací biomasy, přítomností dalších iontů, případně i teplotou roztoku nebo 

počtu otáček během sorpce.
16

 Podrobněji se budu touto problematikou zabývat 

v následující kapitole. 

2.4 Faktory ovlivňující proces biosorpce 

Proces biosorpce je ovlivňován některými faktory, které mohou mít významný vliv jak na 

rychlost biosorpce tak na sorpční kapacitu procesu. Je proto ţádoucí celý tento proces 

podrobněji studovat a najít optimální podmínky, za kterých bude biosorpce kovu 

nejefektivnější. Mezi faktory, které biosorpci nejvíce ovlivňují, patří především hodnota 

pH, teplota během procesu biosorpce, koncentrace a také druh biomasy, přítomnost dalších 

kovů a v neposlední míře rovněţ počáteční koncentrace studovaného kovu.
16, 66-68

  

Hodnota pH je zřejmě nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím proces biosorpce. 

Ovlivňuje rozpustnost kovů a jejich konkurenceschopnost i ionizaci funkčních skupin 

buněčných stěn. V závislosti na hodnotě pH se mění především dostupnost volných 

vazebných míst. Bylo prokázáno, ţe při niţší hodnotě pH jsou tato místa jiţ částečně 

protonována, coţ znemoţňuje přístup kladně nabitých kovových iontů.  

Při dostatečně nízké hodnotě pH jiţ dochází k úplné desorpci navázaných kovových 

iontů, a to vzhledem k tomu, ţe jsou protonována všechna vazebná místa. Toho se vyuţívá 

právě při regeneraci biosorbentu. Extrémní hodnoty pH ovšem mohou aţ nenávratně 

poškodit strukturu biosorbentu. Buňky se totiţ deformují a dochází tak proto ke sníţení 

sorpční kapacity. Při vyšší hodnotě pH se zase významně sniţuje rozpustnost kovů, mohou 

vznikat sráţející se hydroxidy kovů, které znesnadňují vlastní biosorpci.  

Bylo prokázáno, ţe k nárůstu procesu biosorpce kovů dochází obvykle mezi 

hodnotami pH 3 – 6 (Obrázek č. 10), coţ právě záleţí na vhodné volbě sorbovaného kovu 

a biomasy.
 
Pro sorpci aniontů je optimální hodnota pH v rozmezí 1 - 4, pro kationty jsou to 

hodnoty vyšší neţ 4,5.
11, 28, 66-67

 Nejvhodnější hodnota pH, a to pro většinu kovů, byla 

zvolena v rozmezí 3 - 6.
16-17, 26, 67-68
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Obrázek 10: Závislost procesu biosorpce na hodnotě pH roztoku
17 

Teplota má obecně mnohem menší vliv na průběh biosorpce neţ výše uvedený faktor a to 

zejména pokud se pohybuje v rozmezí 20 - 30 °C. Teplota především ovlivňuje stabilitu 

kovu v roztoku, konfiguraci buněčné stěny nebo také stabilitu komplexu buňky 

s navázaným kovem. Bylo prokázáno, ţe biosorpce některých kovů, jako například mědi 

nebo uranu můţe dokonce probíhat bez omezení v širokém teplotním intervalu.
67, 69 

Vliv teploty na sorpci má však převládající děj například při chemisorpci, kdy se s rostoucí 

teplotou zvyšuje účinnost procesu, nebo při fyzikální adsorpci, kdy se zase účinnost 

procesu se stoupající teplotou naopak sniţuje.
66, 68

 Studie vlivu teploty na biosorpci jsou 

prováděny většinou při laboratorní teplotě (25 °C), u šestimocného chromu se nejčastěji 

studoval rozsah teplot od 20 do 40 °C.
12, 50, 63, 70-72 

Pokud se jedná o koncentraci a druh biomasy, jeví se pouţití její vysoké koncentrace 

jako nepříliš efektivní, jelikoţ sice dobře odstraňuje kov z roztoku, ale hmotnost daného 

kovu vztahující se k 1 mg suché hmotnosti biomasy je poměrně nízká. Pouţití vyšší 

koncentrace můţe zároveň vést dokonce aţ k vytváření příliš velkých agregátů, které 

mohou narušovat rovnováhu mezi povrchem buňky a kovem. Naopak při niţších 

koncentracích dochází k vyššímu specifickému příjmu kovu.
11, 16, 28, 67

 

Počáteční koncentrace kovu v roztoku má také určitý vliv na biosorpci kovu. Mnoha 

studiemi bylo odůvodněno, ţe se zvyšující se počáteční koncentrací studovaného kovu 
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bývá proces biosorpce zpravidla intenzivnější a trvá aţ po dobu obsazení všech vazebných 

míst. Například u biomasy hub a také neţivé biomasy byly nejčastěji studovány počáteční 

koncentrace modelového roztoku Cr(VI) od 50 do 300 mg/l, u jiných druhů sorbentů se 

koncentrace pohybují od desítek po stovky mg/l.
12, 50, 63, 67, 70-72 

Dalším faktorem ovlivňujícím biosorpci je přítomnost dalších kovů. Biosorpce jednoho 

druhu kovu můţe být sníţena, případně dokonce zcela potlačena jiným druhem kovu 

přítomným v roztoku. Míra inhibice biosorpce daného kovu závisí především na síle, 

kterou se jednotlivé kovy váţí na biomasu. Obecně platí, ţe lehké kovy jako alkalické 

a kovy alkalických zemin se váţí mnohem slaběji neţ těţké kovy nebo radioaktivní prvky. 

Proto přítomnost lehkých kovů sorpci těţkých kovů příliš významně neovlivňuje.
68

 

Určitý vliv na průběh procesu biosorpce má i rychlost otáček při promíchávání (třepání) 

sorbentu s roztokem kovu během biosorpce. Za nejefektivnější se prokázala rychlost otáček 

v rozmezí 100 - 300 ot./min. Celkový vliv otáček na celý proces je však tak malý, ţe nelze 

určit zcela přesnou hodnotu pro optimální průběh biosorpce. Všechny faktory se totiţ 

navzájem různě ovlivňují a tak jsou výsledky kaţdého výzkumu poněkud rozdílné. 
70-71, 73

 

Výrazně pozitivně můţe ovlivnit vazbu kovových iontů, a tudíţ i celý proces biosorpce, 

chemická modifikace povrchu buňky. Ta spočívá v pouţití různých anorganických 

rozpouštědel či detergentů při jejím promývání. Nejpodstatněji lze ale změnit buněčný 

povrch a následně ho aktivovat pomocí kyselin nebo zásad.
61
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V následující kapitole bych chtěla shrnout dosavadní dostupné poznatky týkající se 

studované problematiky, tedy vyuţití různých způsobů odstraňování šestimocného chromu 

z ţivotného prostředí. Zaměřím se rovněţ na aplikaci biosorbentů, především odpadního 

materiálu, k sorpci těţkých kovů, především Cr(VI), z vodného prostředí.  

3.1 Chrom a metody jeho odstraňování 

Jedním z globálních problémů současnosti je znečištění ţivotního prostředí těţkými 

kovy.
74

 Rostoucí mnoţství těchto látek představuje totiţ nejen závaţné environmentální ale 

i mnohé zdravotní problémy, a proto je jejich odstranění z ţivotního prostředí jedním 

z významných úkolů sanačních technologií.
75

 Z pohledu většiny odborníků je nutné 

především zabránit jejich emisi do vod, nebo alespoň sníţit jejich mnoţství ještě před 

vypuštěním do řek na přijatelné hodnoty.
76

 

Chrom patří mezi esenciální mikroprvky. Má důleţité postavení při syntéze nukleových 

kyselin nebo při regulaci tuků a glukosy v krvi. Ve vodách připadá v úvahu chrom 

v mocenství +III a +VI. Většina sloučenin šestimocného chromu je ve vodě velmi dobře 

rozpustná. Šestimocná forma také můţe ovlivňovat barvu a chuť vody. V určitém rozmezí 

hodnot oxidačně-redukčního potenciálu můţe docházet buď k oxidaci Cr
+III 

nebo k redukci 

Cr
+VI

. K oxidaci můţe docházet buď působením kyslíku rozpuštěného ve vodě, avšak jedná 

se o velmi pomalou reakci, nebo pomocí sloučenin manganu v oxidačním stupni +III 

a +IV. Redukci podporuje kyselé prostředí, probíhá za přítomnosti Fe
+II

, huminových 

látek, organických látek, které obsahují thiolovou skupinu -SH, aj. v bezkyslíkatém 

prostředí. Některé druhy bakterií jsou zřejmě schopné také redukovat šestimocný chrom 

biochemickou cestou v aerobním prostředí.  

Chrom v oxidačním stupni +III je v přírodních vodách vázán především na nerozpuštěné 

látky a sedimenty, protoţe se v alkalickém prostředí významně sorbuje na hydratovaných 

oxidech Fe, Mn, Al, aj., případně se vysráţí v podobě hydroxidů. Chromany jsou stabilní 

hlavně v zásaditém prostředí, v kyselém prostředí převaţují jen při poměrně vysokých 

hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu. Adsorpce je u nich méně výrazná a v úvahu 

přichází aţ v kyselém prostředí, kdy je chrom přítomen jako anion. Migrační schopnost 



Kolářová Z.: Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na slupkách citrusových plodů a vlivu 

Cr(III) na stanovení Cr(VI) 

 

2012  25 

souvisí s rozdílnou adsorbovatelností, Cr(VI) snadno migruje v půdě a horninovém 

prostředí na rozdíl od Cr
 
(III).

34
 

Šestimocný chrom je povaţován za toxickou látku pro ţivočichy, převáţně ty vodní, ale 

také pro lidi.
72

 Pro ryby je chrom toxický v koncentracích vyšších jak 5,0 mg/l.
8-9

 Při 

dlouhodobějším kontaktu můţe způsobovat nevolnosti, záněty kůţe, průjem, vnitřní 

krvácení, poškození jater a ledvin, respirační problémy , koţní alergie a nádorová 

onemocnění.
77-79

 Krátkodobá vysoká expozice má nepříznivé účinky v místě kontaktu: 

např. vředy na kůţi při dotyku, perforace nosní přepáţky při inhalaci, podráţdění nosní 

sliznice a podráţdění trávicího ústrojí po orální expozici. Inhalace prachů sloučenin 

šestimocného chromu vyvolává astmatické potíţe. Dlouhodobé působení se projevuje 

tvorbou vředů a nádorů nosní dutiny, plic a zaţívacího traktu a leptavým účinkem na kůţi 

a sliznice, můţe dojít k proděravění nosní přepáţky. Kontakt kapalin a pevných látek 

s obsahem Cr(VI) můţe vést ke tvorbě koţních vředů, u alergických jedinců také 

k zarudnutí kůţe a svědění. Chrom je klasifikován jako lidský karcinogen, způsobující 

rakovinu plic.
80

 

K uvolňování Cr(III) ale také Cr(VI) do vodních toků můţe nastat například při 

zpracovávání kůţí, textilní výrobě a výrobě barviv a pigmentů. Chromem mohou být 

znečištěny rovněţ odpadní vody ze závodů, které se zabývají chromováním, ze 

strojírenství (výroba neţelezných slitin, nekorodující oceli) a papírenství. Odpad 

s obsahem Cr(VI) můţe pocházet například také z elektrolytického/galvanického 

pokovování. Významnými zdroji znečištění vod chromem v České republice jsou 

AKTIVA, a.s. Kaznějov; Synthesia, a.s. Pardubice, Energoaqua, a.s. Roţnov pod 

Radhoštěm; Hutní závody, a.s. Břidličná, Kovopol, a.s. Police nad Metují; Mars 

Svratka, a.s., Snaha Brtnice; Spolchemie Ústí nad Labem; nebo bývalá KARA Trutnov.  

Právě v areálu bývalé společnosti KARA Trutnov společnost EKORA s.r.o. ve spolupráci 

s NANO IRON, s.r.o., výrobcem vodných suspenzí a práškových produktů na bázi 

nanočástic elementárního ţeleza (nZVI) realizovala laboratorní a následně i pilotní testy 

aplikace povrchově stabilizovaných nanočástic elementárního ţeleza NANOFER 25S 

k odstranění kontaminace podzemních vod chromem.
81 

Dle Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek je určena prahová hodnota 

pro únik chromu a jeho sloučenin do ovzduší na 100 kg/rok, do půdy na 50 kg/rok a do 
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vody také na 50 kg/rok.
82

 Toto mnoţství si lze představit jako 5 000 m
3 

vypuštěné vody 

s koncentrací chromu 10 mg/l.
80

 

V roce 2003 vyšlo Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
83 

o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů, 

které obsahuje přípustné limity pro znečištění některých druhů vod šestimocným i celkovým 

chromem. Toto nařízení bylo v roce 2007 novelizováno Nařízením vlády č. 229/2007 Sb.
84

 

a v roce 2010 pozměněno na Nařízení vlády č. 23/2011 Sb.
85

 V tomto nařízení je uvedena 

přípustná koncentrace šestimocného chromu ve vodárenských tocích (0,02 mg/l), 

v odpadních vodách odváděných jednotnou a splaškovou kanalizací (0,1 mg/l) 

a v ostatních vodních tocích (0,05 mg/l).
83 

V ovzduší se chromové sloučeniny vyskytují zejména v jemných prachových částicích, 

které se pak následně usazují na zemi nebo ve vodě. Odstraňování chromu ze vzduchu 

napomáhá především déšť a sníh. Chromové sloučeniny obvykle přetrvávají ve vzduchu 

nejvýše deset dní.  

Ačkoli většina chromu nacházejícího se ve vodě se váţe především na nečistoty a další 

přístupné materiály a usazuje se hlavně na dně, můţe se jeho malé mnoţství ve vodě 

i rozpustit. Rozpustné chromové sloučeniny však mohou jiţ ve vodě přetrvat po celá léta, neţ 

se usadí na dně. Významným faktem je, ţe v této formě se příliš nehromadí v tkáních ryb.  

Většina chromu obsaţena v půdě se ovšem nerozpouští snadno ve vodě a k půdě tak můţe 

silně přilnout. Přesto se však velmi malé mnoţství chromu z půdy ve vodě rozpustí a dostane 

se tak hlouběji aţ do podzemních vod. Pohyb chromu v půdě závisí nejen na typu půdy, ale 

také na dalších podmínkách a faktorech, které souvisí především s ţivotním prostředím.  

Vzhledem k tomu, ţe některé sloučeniny Cr(VI) jsou dávány do souvislosti například 

především s rakovinou plic u lidí, kteří pracující s chromem v továrnách a způsobují tak 

druhotně rakovinu i u zvířat, zařadil americký Úřad pro zdraví a sluţby (Department of 

Health and Human Services) mezi karcinogeny následující sloučeniny: chroman vápenatý, 

oxid chromový, chroman olovnatý, dvojchroman sodný, chroman stroncia a chroman 

zinečnatý (ţluť zinková). Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) označila 

Cr(VI) za lidský karcinogen (skupina 1). Učinila tak na základě důkazů 
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o rakovinotvornosti sloučenin Cr(VI), shromáţděných především v prostředí výroby 

chromu, chromových barviv a také při chromování.
7
 

V praxi jiţ existuje celá řada technologií na odstraňování těţkých kovů z vodního 

prostředí. Tyto sanační metody mohou být zaloţeny na biologických, chemických, 

fyzikálních, nebo fyzikálně-chemických procesech.
21

 Mezi nejtradičnější techniky patří 

chemické sráţení, membránová filtrace, elektrolýza, iontové výměny
69

, filtrace, oxidace 

a redukce, odpařování
86

, koagulace vápna, reverzní osmosy a extrakce.
16

 

Chemické sráţení je sice velmi jednoduchou a levnou metodou, ale vzniká při něm velké 

mnoţství toxických odpadů. Je zaloţeno na vzniku nerozpustných sloučenin vlivem 

koagulantů, které jsou následně odfiltrovány.
87

  

V poslední době je jedním z moderních přístupů kontaminaci z prostředí neodstraňovat, 

nýbrţ převést kontaminant na jinou, méně škodlivou formu a/nebo méně pohyblivou 

formu, pokud je tato transformace proveditelná. Uvedený postup se právě velmi často 

pouţívá například při sanaci kontaminace Cr(VI), který se nachází v horninovém prostředí 

ve formě chromanového nebo dvojchromanového aniontu. Sraţeniny Cr(VI) bývají jiţ 

většinou dobře rozpustné a chromanový aniont se vzhledem ke svému zápornému náboji 

málo sorbuje na jílové materiály. Na základě této skutečnosti je pak Cr(VI) za normálních 

podmínek v horninovém prostředí málo zadrţován a kontaminace proto můţe migrovat 

podzemní vodou.
88

  

Membránová filtrace je technika oddělení molekul v roztoku na základě jejich velikosti, 

průchodem přes polopropustné membrány s póry o známých rozměrech. Odstraňuje spolu 

s kovy i pevné látky, oleje, tuky a mikroorganismy eliminací přes membránové filtry, které 

ale komplikují kvůli své rozsáhlé přípravě celý proces. Metoda sráţení ve formě málo 

rozpustných hydroxidů je sice nízkonákladová, ale vzniká tuhý odpad, který nenalézá 

dalšího moţného vyuţití.
89

 

K redukci Cr(VI) na Cr(III) dochází v redukčním prostředí a to za přítomnosti dvojmocného 

ţeleza a sulfanu. Redukcí Cr(VI) na Cr(III) tak dojde ke sníţení jeho toxicity a také ke sníţení 

jeho migračního potenciálu. Trojmocný chrom tak vytvoří v horninovém prostředí málo 

rozpustné sraţeniny a můţe se sorbovat na horninu, coţ znamená výrazný pokles koncentrace 

celkového chromu v podzemní vodě.  
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Oxidace Cr(III) na Cr(VI) je v přírodních podmínkách velmi pomalá. Transformace Cr(VI) 

na Cr(III) tak znamená sníţení rizika kontaminace pro ţivotní prostředí. Vytvoření vhodných 

podmínek pro redukci Cr(VI) na Cr(III) in situ lze provést dvěma postupy: chemickou redukcí, 

tedy aplikací vhodných chemických reaktantů (silná redukční činidla) nebo pouţitím 

biologického substrátu.
87, 90-92 

Chemická redukce můţe být pouţita buď samostatně, nebo také jako doplňující sanační 

metoda. Rozsah a typ kontaminace, čištěná matrice i způsob aplikace jsou určujícími faktory 

k pouţití redukčního činidla. Mezi provozně nejpouţívanější redukční činidla patří například 

Na2S2O4, CaSx, Na2S2O5, NaHS, Na2SO3 FeSO4 a další.
93-95

 Mezi hlavní výhody metody 

chemické redukční stabilizace in situ patří relativně rychlý průběh destrukce kontaminantů, 

netoxické koncové produkty, moţnost čištění zdrojové zóny a prakticky nevznikají odpady. 

Nevýhodou je, ţe pouţitelnost této sanační metody můţe být v některých případech významně 

omezena a to především v souvislosti s přísnými bezpečnostními opatřeními, která je nutno 

dodrţovat při manipulaci se silnými redukčními činidly. Úspěšnost metody je rovněţ velmi 

závislá na správné distribuci redukčního činidla v horninovém prostředí. Metoda je tak 

omezeně pouţitelná především v málo propustném nebo velmi heterogenním prostředí. Pokud 

je aplikován síran ţeleznatý, můţe docházet i ke sníţení hodnoty pH podzemní vody 

a k hydrogeochemickým změnám, které jsou podobné interakcím kyselých důlních vod. 

Rovněţ sraţeniny hydroxidů kovů mohou významně sníţit efektivní pórovitost horninového 

prostředí a způsobit tak neţádoucí vzdutí hladiny podzemní vody. Aplikace metody můţe také 

vést k vysokým koncentracím síranů a manganu v podzemní vodě, coţ můţe významně omezit 

jejich případné další vyuţití. Je nutné vzít také v úvahu, ţe značná část činidla reaguje 

s přirozenými sloţkami podzemní vody a horninového prostředí. Proces bývá zpravidla 

neekonomický při aplikaci na vysoké koncentrace kontaminantů.
95 

Princip biologické metody spočívá v aplikaci organického substrátu s obsahem biologicky 

snadno rozloţitelných látek do kontaminovaného horninového prostředí. Biologický 

rozklad substrátu následně vyvolá a dlouhodobě udrţí potřebné redukční prostředí. 

Působením aerobních mikroorganismů, které tyto látky rozkládají, dojde nejprve 

k vyčerpání kyslíku, coţ je v podzemních vodách v podstatě hlavní oxidační činidlo, které 

tak udrţuje oxidační podmínky. Po jeho vyčerpání se pak aktivují mikroorganismy, které 

jsou schopné metabolizovat organické látky pomocí fermentace (kvašení) nebo 
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respiračních pochodů s vyuţitím jiných látek, neţ kyslík. Jedná se o mikroorganismy, které 

jsou schopné vyuţívat tzv. alternativní akceptory elektronu tedy denitrifikační bakterie, 

mikroorganismy redukující ţelezo a mangan, desulfurikační bakterie a mikroorganismy 

schopné metanogeneze (konečný krok anaerobního rozkladu). Pro průběh těchto 

anoxických procesů je nezbytná přítomnost alternativního akceptoru elektronu a pro sanaci 

Cr(VI) je důleţité, ţe při anoxických pochodech vznikají látky nutné pro průběh redukce. 

Klíčovým faktorem úspěšnosti sanace je především vhodná aplikace snadno biologicky 

rozloţitelné látky a to v takovém mnoţství, aby v kolektoru podzemní vody vzniklo a také 

se i udrţelo anaerobní prostředí po dobu, neţ proběhne vlastní redukce Cr(VI) na Cr(III), 

popřípadě efektivní vysráţení sulfidů dalších těţkých kovů. Nejvyšší koncentrace Cr(VI), 

při kterých byla biologická stabilizace úspěšně uskutečněna, je 80 mg/l (byly dosaţeny 

koncentrace do 50 μg/l).
90 

Nejběţnějším příkladem pouţití redukčních metod k odstraňování šestimocného chromu 

z vodního prostředí je úprava odpadních vod. Proces se skládá ze dvou fází: redukce 

šestimocného chromu na trojmocný, který je méně toxický, méně rozpustný a mobilní. 

Navíc Cr(III) se můţe následného vysráţet ve formě nerozpustného hydroxidu chromitého. 

Tato redukce je zpravidla trvalá, jelikoţ Cr(III) se zpětně velmi špatně reoxiduje na Cr(VI) 

ve většině běţných přirozených podmínek. Probíhající reakce lze popsat následujícími 

rovnicemi 9 a 10:
93 

3SO2 + Cr2O7
2-

 + 2H
+
 → 2Cr

3+
 + 3SO4

2-
 + H2O         Rovnice 9 

Cr
3+

 + 3(OH)
-
 → Cr(OH)3             Rovnice 10 

Intenzifikace tohoto procesu je obvykle realizována optimálně nastaveným mícháním 

suspenzí (tj. správná volba rychlostních gradientů s ohledem na charakter suspenze), coţ 

platí obecněji i pro odstraňování dalších těţkých kovů kromě chromu. Obvykle se pouţívá 

míchání tlakovým vzduchem, coţ však je při redukci Cr(VI) prakticky vyloučeno, neboť by 

docházelo ke ztrátě redukční kapacity pouţívaných činidel. Vznikající oxid siřičitý (SO2) by 

tak významně zatěţoval okolní prostředí a především by docházelo k narušení sedimentační 

rovnováhy vznikající suspenze. V souvislosti se sanačními postupy na lokalitách se směsnou 

kontaminací (chlorované uhlovodíky, jiné těţké kovy) bývá tato metoda uvaţována spíše 

v širším rámci a mývá dopad na konečnou optimalizaci zvolených technologií.
96 
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Základním rozdílem mezi biotechnologickými a konvenčními metodami je především 

pouţití jiných vstupních materiálů a zařízení, různá finanční a časová náročnost, efektivita 

procesu odstraňování těţkých kovů z odpadních vod a také působení na ţivotní prostředí. 

Při uţití konvenčních metod existují velké nevýhody v podobě vysokých provozních 

a kapitálových nákladů a vznik vedlejších odpadů, které se musí jakoţto toxické kaly 

bezpečně zpracovávat.
2 

Mezi nejznámější konvenční metody lze zařadit cementaci a elektrolýzu, při kterých se 

získají ušlechtilé kovy v čisté formě, avšak tato technologie je citlivá na podmínky 

a vyţaduje mnoho chemikálií.  

Další metodou pro odstraňování těţkých kovů z odpadních vod je reverzní osmosa, při 

které se vyuţívá principu eliminace iontů kovů přechodem přes membránu. Kovy 

separovány pod tlakem přes membránu, jde o velmi drahou metodu. Tato metoda je sice 

efektivní, ale je u ní potřeba předpravy a je ekonomicky, ale i provozně dosti nákladná.  

Iontová výměna je velmi účinnou metodou, při které se vyměňují kovové ionty za ty 

méně škodlivé ionty z pryskyřic, coţ je ovšem finančně rovněţ dost nákladné. Dobře 

zavedenou, avšak velmi nákladnou technologií je kapalinová extrakce kovů z vodných 

roztoků v nepolárních rozpouštědlech.  

Konvenčních metod pro odstraňování těţkých kovů z odpadních vod je mnohem více, ale uţ 

z tohoto výčtu je patrné, ţe tyto technologie jsou ve většině případů málo efektivní 

a ekonomicky nákladné.
10 

Z těchto důvodů je uţívání levnějších a účinnějších biotechnologií 

nasnadě. Mezi nejpopulárnější biologickou metodu patří právě biosorpce, při které oproti 

podobným biologickým metodám nezáleţí na metabolismu buněk organismu.
2
 

Proces biosorpce byl objeven přibliţně na počátku 20. století. V této době totiţ vědci 

odhalili schopnost mikrobiální buňky zakoncentrovat mnohé kovy ze svého okolí. Mezi 

první takové vědce patřili Adams s Holmesem, kteří biosorpci zmínili ve své publikaci 

z roku 1935 o odstraňování Ca a Mg kůrou trnovníku akátu, kterou vydali v rámci své 

studie iontové výměny. Další objev uskutečnil Rothstein se svými kolegy v roce 1945, kdy 

zjistil, ţe buněčný povrch kvasinek je schopen zachytit uran. Jelikoţ ale někdejší vědci 

nevěděli, jak s takovouto znalostí naloţit, proces nebyl podrobněji zkoumán a usilovněji se 

začal výzkum rozvíjet aţ v posledních letech.
97
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V předloţení diplomové práci jsem vyuţívala k studiu reakční kinetiky biosorpce 

šestimocného chromu plody následujících citrusů: 

 pomerančovník pravý (Citrus sinensis),  

 mandarinky obecné (Citrus reticulata).  

V jednotlivých kapitolách experimentální části se zabývám následujícími metodikami: 

 sběru slupek citrusových plodů,  

 tepelné a chemické úpravy biosorbentu,  

 stanovení kinetiky sorpce (rychlosti zachycování studovaného kovu) a sorpční 

kapacity (rovnováhy) biosorbentu, 

 analýzy šestimocného chromu v modelových roztocích před a po procesu 

biosorpce.  

Vlastní experimenty jsem prováděla ve školní laboratoři Institutu environmentálního 

inţenýrství VŠB-TUO.  

4.1 Metodika sběru biosorbentu a jeho příprava pro chemickou aktivaci 

Kůru citrusových plodů jsem sbírala od listopadu 2010 do července 2011. Biosorbent jsem 

nejprve umyla pod tekoucí vodou a následně opláchla destilovanou vodou a upravila si ho 

také na menší kusy a pak jsem je sušila v troubě při teplotě 50 -60 °C (program sušení 

ovoce), abych zabránila případnému plesnivění sorbentu. Takto promytý a vysušený 

materiál byl dále zrnitostně, tepelně a chemicky upraven. 

4.1.1 Zrnitostní úprava 

Pro další zpracování jsem kůru citrusových plodů upravila podrcením na menší části, k čemuţ 

byl pouţit mobilní drtič typu Raptor 624, model HT 6523 (Werco, Česká republika). Poté jsem 

sítováním přes soubor nerezových sít značky Retsch (Německo) provedla zrnitostní úpravu 

biosorbentu na studovanou velikost, tedy 1-2 mm, 2-3 mm a 3-4 mm, kterou jsem zvolila na 

základě zkušenosti jiných autorů.  
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4.1.2 Tepelná úprava biosorbentu 

Sorbent jsem po zrnitostní úpravě sušila rozloţený na hodinových sklech v sušárně ECOCELL 

standard (fa BMT, a.s. – MM Group, Česká republika) při teplotě 80±1 °C do dosaţení 

konstantní hmotnosti. Stejně jsem postupovala také při tepelné úpravě biosorbentu pro 

chemickou aktivaci z důvodu zaručení přesné naváţky pro studium adsorpční kinetiky.   

4.2 Metodika chemické modifikace 

Chemickou aktivaci, která napomáhá zpřístupnění funkčních skupin přítomných v kůře 

citrusových plodů (amino-, hydroxy- a karboxylové skupiny) pro vazbu s kovem, jsem 

prováděla kyselinou chlorovodíkovou (HCl) o molárních koncentracích 0,01 mol/l, 

0,1 mol/l a 1 mol/l a hydroxidem sodným (NaOH) o koncentraci 0,01 mol/l. Chemická 

modifikace biomasy byla provedena v návaznosti na metody, které navrhuje Wolfová 

(2009), Březinová (2010), Mamrilová (2010), Kovaľová (2011), Obalová (2011) aj., aby 

bylo moţné jednotlivé výsledky experimentů následně vyhodnotit a posoudit, který ze 

studovaných sorbentů je nejvhodnější pro sorpci Cr(VI) z vodného roztoku.  

Počáteční hmotnost biosorbentu pouţitého k aktivaci byla 10 g/l aktivačního činidla. 

K určení přesného mnoţství jsem pouţila analytické váhy typu TB – 215D (Denver 

Instrument, Německo) viz Obrázek č. 11.  

 

Obrázek 11: Analytická váha typu TB – 215D (Denver Instrument, Německo) 
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Kaţdou naváţku sorbentu jsem spolu s roztokem daného aktivačního činidla vloţila do 

vzorkovnice o objemu 100 ml a poté jsem kaţdý jednotlivý vzorek nechala aktivovat 

v časových intervalech 15, 30, 60 a 90 min. v třepačce typu GFL 3031 (Helago-CZ, 

s.r.o., Česká republika) viz Obrázek č. 12, při konstantních otáčkách (150  ot./min.). 

Vzorek jsem, po vypršení stanovené doby aktivace, následně pečlivě promyla 

destilovanou vodou a nechala ho v ní stát po dobu 24 h z důvodu odstranění veškerých 

moţných zbytků aktivačního činidla. Změřením hodnoty pH destilované vody jsem 

tento proces otestovala. Aktivovaný sorbent jsem posléze znovu promyla, odseparovala 

od destilované vody pomocí umělohmotného síta o velikosti ok 1 mm a sušila ho při 

teplotě 80±1 °C aţ do konstantní hmotnosti, aby byla zaručena přesnost naváţky 

sorbentu. V porovnání s ostatními autory jsem pouţívala teplotu niţší neţ 105 °C, aby 

nedocházelo k černání sorbentu v důsledku vyšší teploty především u vzorků 

aktivovaných kyselinou chlorovodíkovou o vyšší koncentraci. 

 

Obrázek 12: Třepačka typu GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) 

4.3 Metodika analýzy  

Roztoky šestimocného chromu byly připravovány ředěním ze zásobního roztoku, který byl 

připraven rozpuštěním poţadovaného mnoţství dichromanu draselného (K2Cr2O7) 
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distribuovaného firmou Penta. Zbytková koncentrace šestimocného chromu ve vzorcích kůry 

citrusových plodů po procesu biosorpce byly analyzovány spektrofotometrickou metodou na 

přístroji DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo) viz Obrázek č. 13, dle normy 

ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická 

metoda s 1,5-difenylkarbazidem při vlnové délce 540 nm
98

.  

 

Obrázek 13: Spektrofotometrický přístroj DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo)  

Vzhledem k tomu, ţe při procesu redukce a rovněţ aniontové adsorpce se část šestimocného 

chromu redukuje biosorbentem na trojmocnou formu a přestoţe většina šestimocného 

chromu je jiţ sorbována na sorbent, tak trojmocný chrom zůstává nadále v roztoku, byla 

stávající metodika, která byla doposud pouţívána, rozšířena o úpravu vzorku po biosorpci 

o vysráţení zbytkového Cr(III) pomocí síranu hlinitého, aby nedocházelo k jeho rušivým 

vlivům během vlastního stanovení zbytkové koncentrace Cr(VI).  

Vzorky modelových roztoků Cr(VI) a výsledných filtrátů (viz Obrázek č. 14) jsem ředila tak, 

aby koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky pouţívaného přístroje (tj. 0 - 1 mg/l 

případně 0 - 2 mg/l). Kaţdé měření jsem prováděla celkem třikrát v rámci kontroly 

a zachování reprodukovatelnosti výsledků. Všechny uváděné výsledky jsou tedy střední 

hodnotou průměru. 
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Obrázek 14: Modelové vzorky šestimocného chromu s výslednými filtráty 

4.4 Metodika modelování adsorpční kinetiky  

Modelováním adsorpční kinetiky lze zjistit potřebnou dobu expozice pro biosorpci 

studovaného kovu a ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi. Vstupní koncentrace roztoku 

šestimocného chromu byla 100 mg/l. Modelový roztok obsahoval biosorbent, jehoţ vstupní 

koncentrace byla 20 g/l. Studium kinetiky bylo realizováno při laboratorní teplotě 25±1 °C. 

Vzorky jsem připravovala do plastové vzorkovnice o objemu 100 ml, kam jsem naváţila 

1 g zrnitostně, tepelně a chemicky upraveného biosorbentu, přičemţ přesná hodnota byla 

vţdy zaznamenána a pouţita dále pro výpočet adsorpční kapacity, a k němu jsem pak 

přidala modelový roztok šestimocného chromu (o koncentraci 100 mg/l) a o objemu 

50 ml.  

Modelový roztok šestimocného chromu jsem vţdy připravovala čerstvý v  den uţití. 

Vzorky jsem pak vloţila na orbitální třepačku GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká 

republika) a nechala je třepat po dobu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h při konstantní rychlosti 

150 ot./min. Po uplynutí stanovené doby jsem vzorky sejmula a zfiltrovala je přes 

filtrační papír o hustotě 84 g/m
2
, který jsem pouţila pro veškeré filtrace v průběhu 

experimentu, s výjimkou filtrace po vysráţení Cr(VI). Vzorky po vysráţení byly 

filtrovány přes membránový filtr PRAGOPOR 6 (PRAGOCHEMA spol. s r.o.). Hodnota 

pH byla kontrolována pomocí stolního pH metru ION 340i (WTW, Česká republika).  
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Obsah Cr(VI) byl měřen jak v modelovém roztoku šestimocného chromu a to za účelem 

ověření vstupní koncentrace ci, tak ve výsledném filtrátu pro ověření zbytkové 

koncentrace cf po ukončení biosorpčního procesu.  

4.4.1 Metodika výpočtu a hodnocení 

Výslednou adsorpci šestimocného chromu q [mg/g] jsem vypočítala po dosazení 

naměřených hodnot do následujícího vzorce: 

S

ccV
q

fi

, 

kde je: 

V je objem modelového roztoku Cr (VI) [l], 

ci  je vstupní koncentrace modelového roztoku Cr (VI) [mg/l], 

cf   je výstupní koncentrace modelového roztoku Cr (VI) [mg/l], 

S je mnoţství sorbentu přidaného do modelového roztoku Cr (VI) [g]. 

Účinnost biosorpce kovového iontu, A [%], byla vypočtena dle následujícího vztahu: 

 

kde je: 

c0 a ce  počáteční a rovnováţná koncentrace iontů kovů, [mg/l] 

Ke grafickému znázornění závislosti adsorpce šestimocného chromu pomerančové 

kůry na čase jsem pouţila program „Microsoft Office Excel―. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V následujícím textu se budu zabývat především hodnocením výsledků sorpční rovnováhy 

a kinetiky adsorpce, při kterých měla biosorpce pomocí citrusové kůry nejvyšší účinnost. 

V diplomové práci jsem se rovněţ zabývala studiem vlivu trojmocného chromu na 

stanovení šestimocného chromu a to vzhledem k tomu, ţe při procesu redukce, ale rovněţ 

aniontové adsorpce, se část šestimocného chromu redukuje biosorbentem na jeho 

trojmocnou formu. Většina šestimocného chromu je sice jiţ sorbována na kůru pouţitého 

sorbentu, ale trojmocný chrom redukovaný biosorbentem stále zůstává v roztoku a můţe 

mít rušivý vliv na spektrofotometrické stanovení Cr(VI).  

Obrázky č. 15 - 23 graficky znázorňují výsledky experimentů, které jsem během zkoumání 

vlivu trojmocného chromu na stanovení šestimocného chromu získala. Vzhledem k tomu, ţe 

jsem pracovala se třemi zrnitostními třídami (1-2; 2-3 a 3-4 mm), přičemţ kaţdá zrnitostní 

třída byla aktivována kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,01 mol/l; 0,1 mol/l; 1 mol/l 

a také hydroxidem sodným o koncentraci 0,01 mol/l, rozdělila jsem si pro větší přehlednost 

jednotlivá grafická hodnocení podle typu pouţitého aktivačního činidla.  

V rámci hodnocení studia adsorpční kinetiky jsem ale vyuţila pouze vzorky sorbentu 

chemicky upravené kyselinou chlorovodíkovou, jelikoţ u chemické aktivace hydroxidem 

sodným, přestoţe jsem pouţila jen hydroxid sodný o koncentraci 0,01 mol/l, byla aktivace 

sorbentu velmi málo účinná vzhledem k hodnotě pH, která se pohybovala v rozmezí 6,5 – 7,0 

a jenţ se i přes důkladné promývání destilovanou vodou nepodařilo sníţit. Vzhledem 

k optimálním podmínkám pro sorpční proces a výrazné závislosti stability šestimocného 

chromu v kyselém prostředí, doporučuji proto vzorky chemicky upravené hydroxidem sodným 

i o koncentraci 0,01 mol/l vyřadit z dalších experimentů.  

Všechna následující grafická znázornění uvádějí jednak závislost adsorpční kapacity q [mg/g] 

biosorbentu na čase t [h] (graf a) a procentuální vyjádření účinnost pouţitého sorbentu (graf b).  

Výsledky a vyhodnocení vlivu Cr(III) na spektrofotometrické stanovení Cr(VI) pro 

sorbent modifikovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,01 mol/l. 

Na Obrázcích č. 15 - 17 jsou graficky znázorněna výsledná data kinetiky adsorpce Cr(VI) 

pro sorbent modifikovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,01 mol/l pro 

všechny zrnitostní frakce.  
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Obrázek 15: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 0,01-M HCl a zrnitostní frakci 1-2 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

 

Obrázek 16: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 0,01-M HCl a zrnitostní frakci 2-3 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

 

Obrázek 17: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 0,01-M HCl a zrnitostní frakci 3-4 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

Na základě zjištěných výsledků studia kinetiky pro studovaný sorbent, který byl 

modifikován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,01 mol/l (hodnota pH filtrátu po 

vylouţení v destilované vodě se pohybovala v rozmezí 3,3 - 3,6), lze konstatovat, ţe 

sorpce se jeví jako nejúčinnější pro pomerančovou kůru o zrnitostní frakci 3-4 mm, která 

je aktivována kyselinou po dobu 90 min. expozice. K ustálení rovnováhy dochází jiţ po 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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9 h, kdy je sorbováno 99 % Cr(VI) u vysráţeného vzorku (q=4,895 mg/g) a 97 % 

u nevysráţeného vzorku (q=4,855 mg/g). Jiţ na první pohled je velmi dobře patrné, ţe 

závislost adsorpční kapacity q biosorbentu na čase t má pro vzorky, u kterých je 

odstraněn Cr(III) pomocí síranu hlinitého, mnohem plynulejší průběh a neprojevují se 

zde ţádné významné výkyvy a nepravidelnosti. Co se týká vzorků o menší zrnitostní 

frakci (tedy 1-2 mm a 2-3 mm), tak bylo dosaţeno maximální účinnosti (ovšem pod 

60 %) ale aţ po 12 h expozice.  

Výsledky a vyhodnocení vlivu Cr(III) na spektrofotometrické stanovení Cr(VI) pro 

sorbent modifikovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l.  

Na Obrázcích č. 18 - 20 jsou graficky znázorněna výsledná data kinetiky adsorpce Cr(VI) 

pro sorbent modifikovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l pro všechny 

zrnitostní frakce.  

 

Obrázek 18: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 0,1-M HCl a zrnitostní frakce 1-2 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

 

Obrázek 19: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 0,1-M HCl a zrnitostní frakce 2-3 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

a) b) 

a) b) 
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Obrázek 20: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 0,1-M HCl a zrnitostní frakce 3-4 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

Na základě zjištěných výsledků studia kinetiky pro studovaný sorbent, který byl 

modifikován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l (hodnota pH filtrátu po 

vylouţení v destilované vodě se pohybovala v rozmezí 2,0 - 2,3), lze konstatovat, ţe 

sorpce se opět jeví jako nejúčinnější pro pomerančovou kůru o zrnitostní frakci 3-4 mm, 

která je aktivována kyselinou po dobu 90 min. expozice. K ustálení rovnováhy dochází 

ale po 9 h, kdy je sorbováno jiţ 100 % Cr(VI) u vysráţeného vzorku (q=4,975 mg/g) 

a 98 % u nevysráţeného vzorku (q=4,880 mg/g). Jiţ na první pohled je opět jako 

v předchozím případě velmi dobře patrné, ţe závislost adsorpční kapacity q biosorbentu 

na čase t má pro vzorky, u kterých je odstraněn Cr(III) pomocí síranu hlinitého, mnohem 

plynulejší průběh a neprojevují se zde ţádné významné výkyvy a nepravidelnosti. Co se 

týká vzorků o menší zrnitostní frakci (tedy 1-2 mm a 2-3 mm), tak bylo dosaţeno 

maximální účinnosti (mezi 80 - 90 %) ale aţ po 12 h expozice a sorpční kapacita a tedy 

i účinnost biosorpce ještě mírně stoupá.  

Výsledky a vyhodnocení vlivu Cr(III) na spektrofotometrické stanovení Cr(VI) pro 

sorbent modifikovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l.  

Na Obrázcích č. 21 - 23 jsou graficky znázorněna výsledná data kinetiky adsorpce Cr(VI) 

pro sorbent modifikovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l pro všechny 

zrnitostní frakce. Vzhledem k tomu, ţe hodnota pH filtrátu po vylouţení v destilované 

vodě se pohybovala v rozmezí 1,6 - 1,9, je reálný předpoklad, ţe aktivace biosorbentem 

tímto aktivačním činidlem můţe být velmi účinná a tedy pouţitelná pro praktické vyuţití 

studovaného biosorbentu pro praxi, protoţe při niţší hodnotě pH jsou místa na povrchu 

a) b) 
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biosorbentu jiţ částečně protonována, coţ právě umoţňuje přístup záporně nabitých 

kovových aniontů. 

 

Obrázek 21: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 1-M HCl a zrnitostní frakce 1-2 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

 

Obrázek 22: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 1-M HCl a zrnitostní frakce 2-3 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

 

Obrázek 23: Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) pro vzorky aktivované 1-M HCl a zrnitostní frakce 3-4 mm  

Vysvětlivky: * vysráţený; a) – vyjádřeno pomocí adsorpční kapacity; b) – vyjádřeno jako účinnost v % 

Na základě zjištěných výsledků studia kinetiky pro studovaný sorbent, který byl 

modifikován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l lze konstatovat, ţe sorpce 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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se jeví rovněţ jako nejúčinnější pro pomerančovou kůru o zrnitostní frakci 3-4 mm, která 

je aktivována kyselinou po dobu 30 min. expozice. K ustálení rovnováhy dochází jiţ po 

7 h, kdy je sorbováno jiţ 100 % Cr(VI) u vysráţeného vzorku (q=4,995 mg/g) a 95 % 

u nevysráţeného vzorku (q=4,725 mg/g). Jiţ na první pohled je opět jako v předchozích 

případech velmi dobře viditelné, ţe závislost adsorpční kapacity q biosorbentu na čase t má 

pro vzorky, u kterých je odstraněn Cr(III) pomocí síranu hlinitého, mnohem plynulejší 

průběh a efektivnější účinnost biosorpce Cr(VI). Co se týká vzorků o menší zrnitostní 

frakci (tedy 1-2 mm a 2-3 mm), tak bylo dosaţeno maximální účinnosti (mezi 90 - 100 %), 

ale aţ po 12 h expozice.  

Výsledky a vyhodnocení vlivu Cr(III) na spektrofotometrické stanovení Cr(VI) pro 

sorbent modifikovaný hydroxidem sodným o koncentraci 0,01 mol/l.  

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, nebyly výsledky kinetiky týkající se 

modifikovaného biosorbentu hydroxidem sodným o koncentraci 0,01 mol/l 

vyhodnocovány a to vzhledem k tomu, ţe hodnota pH (6,5 - 7,0) nebyla příznivá pro 

vlastní proces biosorpce, protoţe pro sorpci aniontů je optimální hodnota pH v rozmezí 

1 - 4 a tak maximální biosorpce byla pro většinu vzorků pod 40 %.  

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, ţe sráţení případných zbytků Cr(III) před 

vlastní analýzou Cr(VI) má své významné opodstatnění a je nutné ho zařadit do metodiky, 

protoţe ve většině případů mají křivky, vyjadřující sorpční kapacitu a rychlost zachycení 

šestimocného chromu, mnohem lepší průběh a v některých případech i vyšší hodnoty neţ 

u vzorků nevysráţených. 

Ze studia kinetiky adsorpce šestimocného chromu v závislosti na způsobu fyzikální 

a chemické úpravy studovaného biosorbentu, tedy slupek citrusových plodů, vyplývá, ţe 

adsorpční rovnováha se ustavuje u všech vzorků po 12 h. V případu modifikace 

biosorbentu kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l a zrnitostní frakci dokonce 

jiţ po 7 h expozice a proto pro další studium tohoto sorbentu navrhuji právě tento typ 

modifikovaného sorbentu.  
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6 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem studovala kinetiku biosorpce šestimocného chromu 

z vodného roztoku a to na slupkách citrusových plodů. Daný sorbent jsem si zvolila na 

základě nízké ceny a také jeho dobré dostupnosti. Jednotlivými cíly mé diplomové práce 

bylo: 

Inovace doposud aplikované metodiky mechanické a termické úpravy biosorbentu 

pouţitého při biosorpci Cr(VI) z vodného roztoku. 

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

úpravy byl sorbent sušen před skladováním v troubě při teplotě 50 - 60 °C a uskladňován 

na suchém místě. Pro další úpravu byl sorbent sušen v sušárně při teplotě 80±1 °C do 

konstantní hmotnosti. Při chemické modifikaci byla jako aktivační činidla pouţita kyselina 

chlorovodíková (HCl) o koncentraci 0,01 mol/l, 0,1 mol/l a 1 mol/l a hydroxid sodný 

(NaOH) o koncentracích 0,01 mol/l v časech aktivace 15, 30, 60 a 90 min. Po chemické 

modifikaci sorbentu byl aktivovaný sorbent promyt v destilované vodě a ponechán v ní po 

dobu 24 h odstát (zajištění úplného odstranění aktivačních činidel). Po chemické aktivaci 

hydroxidem sodným se ani po důkladném promývání biosorbentu nepodařilo odstranit 

zbytky aktivačního činidla a hodnota pH destilované vody po promytí aktivovaného 

sorbentu byla stále vyšší a pohybovala se v rozmezí hodnot pH 6,5 - 7. Vzhledem 

k výrazné závislosti stability šestimocného chromu v kyselém prostředí a k optimálním 

podmínkám pro sorpční proces, nedoporučuji proto vzorky chemicky upravené 

hydroxidem sodným jiţ dále experimentálně studovat. Vzhledem k tomu, ţe na základě 

experimentů bylo prokázáno, ţe úprava vzorků síranem hlinitým má prokazatelný pozitivní 

vliv na vlastní stanovení šestimocného chromu, inovovala jsem stávající metodiku, která 

byla doposud pouţívána o tento úkon.  

Studium sorpční rovnováhy a kinetiky sorpce šestimocného chromu z vodného 

roztoku na mechanicky, tepelně a chemicky upraveném sorbentu  

Modifikace pomerančové odpadní biomasy byla realizována pouţitím různých druhů 

chemických činidel s cílem zvýšit sorpci šestimocného chromu. Sorpční studie prokázaly, 

ţe ze všech čtyř aktivačních činidel se jeví jako nejlepší kyselina chlorovodíková 

o koncentraci 1 mol/l. V případě aplikace hydroxidu sodného o koncentraci 0,01 mol/l 
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došlo k významnému poklesu sorpční kapacity a to pod 40 %, takţe se jeví jako zcela 

nevhodný pro biosorpci a tedy i další studium.  

Naopak pro další studium biosorpce šestimocného chromu doporučuji aplikovat 

pomerančovou kůru o zrnitostní frakci 3-4 mm, která je aktivována kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min. K ustálení rovnováhy došlo 

v tomto případě jiţ po 7 h expozice, kdy jiţ bylo nasorbováno 100 % Cr(VI) u vysráţeného 

vzorku (q=4,995 mg/g) a 95 % u nevysráţeného vzorku (q=4,725 mg/g).  

Doporučení pro další studium vhodnosti pouţití citrusové kůry jako potenciálního 

vhodného sorbentu pro sorpci šestimocného chromu. 

Doporučuji prostudovat pro takto modifikovaný sorbent (HCl o koncentraci 1 mol/l) 

o zrnitostní třídě 3-4 mm ještě vliv hodnoty pH, vliv koncentrace biosorbentu a také zvýšit 

vstupní koncentraci šestimocného chromu a ověřit rovněţ vliv teploty na vlastní biosorpci 

studovaného kovu. Vzhledem k tomu, ţe jiţ na základě vypracované rešerše na danou 

problematiku je jasné, ţe vliv otáček během procesu biosorpce nemá tak významný vliv, 

domnívám se proto, ţe tento faktor není nutné dále studovat. Naopak na biosorpci můţe 

mít významný vliv přítomnost dalších kovů ve vodném roztoku, bylo by proto rovněţ 

vhodné a potřebné vytvořit modelový roztok odpadní vody, který by obsahoval i jiné kovy 

a studovat moţný vliv těchto kovů během sorpčního procesu. 
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