
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

Biosorpce iontů Cr(III) z vodných roztoků na 

poloprovozní aktivovaný rostlinný biosorbent 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:    Bc. Mariana Herková 

Vedoucí diplomové práce:  Mgr. Iva Melčáková, Ph.D. 

 

Ostrava 2012 



 

  



 

  



Prohlášení 

 
 Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

  Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

 Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO.  

 Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  

 Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

V Ostravě dne 26.4.2012  Bc. Mariana Herková …………………………... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Poděkování v prvé řadě patří mé vedoucí diplomové práce Mgr. Ivě Melčákové, Ph.D. za 

její ochotu, spolupráci a odborné rady při psaní mé diplomové práce. Chci také poděkovat 

laborantkám Ing. Martině Nováčkové a Jarmile Bilské za vstřícnou a ochotnou spolupráci 

a k vytvoření příjemného pracovního prostředí v laboratoři. 

 

V Ostravě dne 26.4.2012   Bc. Mariana Herková 

 



Anotace 

 Tato práce je zaměřená na výzkum biosorpce iontů Cr (III) z vodných roztoků na 

poloprovozní aktivovaný rostlinný biosorbent. Jako biosorbent byla použita rostlina 

Reynoutria japonica. Cílem mé práce je informovat o možnosti využití biotechnologií 

v oblasti odstraňování těžkých kovů z roztoků. V teoretické části jsou popsány 

biotechnologické metody pro odstraňování kovů, dále jejich výzkum a průmyslové využití. 

Metodická část obsahuje popis biosorbentu a jeho přípravu. Výzkum byl prováděn na 

poloprovozní aktivovaný rostlinný biosorbent PAB 0,5 a PAB 2,5, která byl naaktivován 

0,01M HCl a 0,1M HCl. Je zde uvedena také příprava modelových roztoků, popis 

biosorpce iontů Cr(III) na PAB a postup měření. Měření bylo studováno při pH 5 a pH 6. 

Ve výsledcích jsou uváděny tabulky a grafy jednotlivých měření a jejich komentáře. Závěr 

je doplněn o matematické modelování a doporučení pro další postup ve výzkumu. 

Klíčová slova 

Reynoutria japonica, biosorpce, poloprovozně aktivovaný rostlinný biosorbent, těžké kovy 

Annotation 

 This work is focused on study of biosorption of Cr(III) ions from aqueous 

solutions on a pilot plant activated biosorbent. Reynoutria japonica was used as a 

biosorbent. The aim of my work is to inform of the potential use of biotechnology in 

removing heavy metals from solutions. Theoretical part describes the biotechnological 

methods for removing metals, than there is a study of these methods and their industrial 

applications. Methodical part includes description of biosorbent and its preparation. The 

research was carried out on a pilot plant activated biosorbent PAB 0,5 and PAB 2,5 which 

was activated in 0,01M HCl and 0,1M HCl. There is also given the preparation of solutions 

models, descriptions of Cr(III) ions biosorption on PABs and measurements procedure. 

Measurements were studied in pH 5 and pH 6. In results there are tables and graphs of 

individual measurements and its comments. The conclusion is complemented by 

mathematical modeling and recommendations for further research. 
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Reynoutria japonica, biosorption, pilot plant activated biosorbent, heavy metals 



Obsah 
1. Úvod a cíl práce 1 

2. Využití biotechnologií při odstranění kovů z odpadních vod 2 

2.1. Vliv kovů na organismy 2 

2.2. Biologické metody při odstraňování kovů 3 

2.2.1. Bioakumulace kovů 3 

2.2.2. Biosorpce 5 

2.2.3. Bioprecipitace 10 

2.2.4. Tvorba prchavých sloučenin kovů- volatizace 11 

2.3.  Výzkum biotechnologií pro odstraňování kovů z vodných roztoků 12 

2.3.1. Výzkum bioakumulace 12 

2.3.2. Výzkum biosorpce 13 

2.3.3 Výzkum bioprecipitace 16 

2.3.4. Výzkum volatizace 16 

2.4. Aplikace biotechnologie při odstraňování kovů z odpadních vod v průmyslu 16 

2.4.1 Bioakumulace v průmyslu 16 

2.4.2 Biosorpce v průmyslu 17 

2.4.3. Bioprecipitace v průmyslu 18 

2.4.4. Volatizace v průmyslu 19 

2.4.5. Kombinované metody v průmyslu 19 

3. Chrom v odpadní vodě 20 

3.1 Charakteristika chromu 20 

3.2. Výskyt chromu v odpadní vodě 21 

4. Metody zpracování 22 

4.1. Popis biosorbentu 22 

4.2. Příprava biosorbentu 24 



4.3. Příprava modelových roztoků 24 

4.4. Biosorpce iontů Cr(III) na PAB 24 

4.4.1. Postup měření biosorpce 25 

4.5. Matematické modelování 27 

4.5.1. Langmuirova adsorpční isoterma 27 

4.5.2. Freundlichova adsorpční isoterma 27 

4.6. Desorpce iontů Cr(III) 28 

4.6.1. Postup desorpce 28 

5. Výsledky a diskuse 30 

5.1. Měření vodných roztoků Cr(III) v udržovaném pH 6 30 

5.2. Měření  biosorpce na biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 připravené z rostliny 

Reynoutria japonica aktivované v 0,01M HCl 31 

5.3. Měření biosorpce na biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 připravené z rostliny 

Reynoutrie japonici aktivované v 0,1M HCl 38 

5.4. Srovnání biosorbentů PAB 0,5 a PAB 2,5 aktivovaných v 0,1M a 0,01M HCl 

při udržovaném pH5 42 

5.5. Srovnání biosorbentů PAB 0,5 a PAB 2,5 aktivovaných v 0,1M a 0,01M HCl 

při pH 6 44 

5.6. Langmuirovy modely lineární regrese 46 

5.7. Langmuirův model nelineární regrese 50 

5.8. Freundlichovy modely lineární regrese 52 

5.9. Desorpce Cr(III) z poloprovozní směsi biosorbentu PAB 0,5 54 

5.10. Desorpce Cr(III) z poloprovozní směsi biosorbentu PAB 2,5 55 

6. Závěr 56 

7. Doporučení pro další postup ve výzkumu 58 

Seznam použité literatury 59 

Seznam obrázků 64 



Seznam tabulek 67 

Seznam rovnic 68 

 

  



Použité zkratky: 
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HCl   kyselina chlorovodíková 

H2O2   peroxid vodíku 

pH   vodíkový exponent 

PEI   polyethylenimin  

NaHCO3  hydrogenuhličitan sodný 

K2P2O7   fosforečnan draselný 

R-COOH  obecný vzorec karboxylové kyseliny 

CrCl3.6H2O  hexahydrát chloridu chromitého 

CO2   oxid uhličitý 

ZrO2   oxid zirkoničitý 

ZrO   oxid zirkonatý 

CdCO3   uhličitan kademnatý 

ZnCO3   uhličitan zinečnatý 

MERESAFIN  bakteriální biomasa inokulována na kov   

   přes pískový filtr 

PAB   poloprovozní aktivovaný biosorbent 

AAS   atomová absorpční spektrofotometrie 

ci   počáteční koncentrace kovu [mg/l] 

cf   konečná (finální) koncentrace kovu [mg/l] 

m   známá hmotnost biomasy [g] 



Vi   známý objem vody [l] 

q   specifická adsorpce [mg/g] 

qmax   maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek  

   [mg/g] 

b   koeficient související s afinitou sorbentu k sorbátu  

   [l/mg] 

k   adsorpční kapacita [mg/g] 

n   konstanta související s afinitou sorbentu k sorbátu  

   [l/mg] 

qD desorpce (množství kovu desorbovaného z množství 

  nasorbovaného biosorbentu) [mg/l] 

D desorpční poměr kovu [%] 

VD objem desorpčního činidla [l] 

cC koncentrace kovu v desorpční činidle před desorpcí 

 [mg/l] 

cD koncentrace kovu v desorpčním činidle po desorpci 
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1. Úvod a cíl práce 

 Biotechnologie v oblasti odstraňování těžkých kovů jsou studovány 

v posledních 10-ti letech hlavně pro svůj velký potenciál v oblasti čištění odpadních 

vod. Biologické metody využívají přirozených procesů organismů a 

mikroorganismů vypořádat se s negativním působením prostředí. Jedná se o 

poměrně nové technologie, jež jsou v dnešní době studovány a vylepšovány. Jejich 

potenciál je velmi vysoký vzhledem k často dostupným a nenákladným způsobům 

dekontaminace. Oproti fyzikálním a chemickým metodám odstraňování těžkých 

kovů jsou biotechnologie mnohem šetrnější k životnímu prostředí, jelikož se jedná 

o napodobení přirozených procesů probíhajících v přírodě. 

 Těžké kovy velkou měrou přispívají ke znečištění odpadních vod, 

zejména průmyslových odpadních vod. Šestimocný chrom je nebezpečný pro 

životní prostředí, protože tvoří chromáty, které se snadno mobilizují ve vodě a 

půdě, odkud mohou pronikat do buněk a způsobovat oxidativní poškození. 

 V teoretické části mé diplomové práce se zabývám využitím 

biotechnologií při odstraňování kovů z odpadních vod, různými metodami 

odstraňování, výzkumem a vyžitím v průmyslu. Uvádím zde také stručnou 

charakteristiku chromu a jeho výskyt v odpadní vodě. Metodická část obsahuje 

popis a přípravu biosorbentu, přípravu modelových roztoků, popis procesu 

biosorpce, desorpce a postup měření. Dále jsou zde uvedeny výsledky a jejich 

diskuze. Studie obsahuje i matematické modelování. Výzkum byl zaměřen na 

studium vhodně naaktivovaného poloprovozně biosorbentu, vhodného pH pro 

biosorpci Cr(III) a ideální koncentrace Cr(III) ve vodném roztoku pro proces 

biosorpce pomocí Reynoutria japonica.   
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2. Využití biotechnologií při odstranění kovů z odpadních vod 

 Biotechnologie, nebo- li využití přirozených schopností organismů 

vypořádat se s negativními vlivy prostředí, je nová možnost v oblasti odstraňování 

kovů z odpadních vod. V užším slova smyslu je biotechnologie definována jako 

,,Integrované použití biochemie, mikrobiologie a inženýrských disciplín pro 

dosažení technologických aplikací schopností mikroorganismů, buněk a jejich 

částí.´´ V širším slova smyslu definice zní: ,,biotechnologie je každá technologie, 

která využívá živé organismy nebo jejich části na výrobu nebo modifikaci produktů 

při šlechtění rostlin nebo mikroorganismů pro specifická použití.´´ [1] 

2.1. Vliv kovů na organismy 

 Přítomnost kovů a jiných anorganických látek působí na biochemii 

buněk, populace a společenstva jako stres. Různé druhy organismů se liší tolerancí 

vůči toxickému působení. Příčinou je různý účinek anorganických látek na 

vnitrobuněčné a povrchové vazby [1] [6]. 

 Organismy se vyskytují v kontaminovaném prostředí díky schopnostem  

 aklimatizace, tj. fyziologické změny vyskytující se v době expozice dané 

škodlivině a které způsobují zvýšení tolerance, 

  adaptace, tj. přirozená selekce účinkující na geneticky založené variace, 

které zvyšují rezistenci populace,  

 změnám v druhovém složení, tj. změny, které se dějí směrem k méně 

citlivým druhům, z čehož se vyvozuje následek snižování druhové pestrosti 

v daném prostředí [1] [6]. 

 Do buňky se kovy mohou dostat různými způsoby, ale vždy se musí 

nacházet ve formě, která je dostupná pro buňku. Kovy se váží na buněčné obaly. 

Záleží na typu kovu a organismu, zda se kov může pak dostat dále a ovlivňovat 

buněčné metabolismus. Na obrázku 1 můžeme vidět schematický model cest, 

kterými se kovy dostávají do buňky a ovlivňují jejich funkce [1] [6]. 
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2.2. Biologické metody při odstraňování kovů 

 Biologické metody při odstraňování kovů můžeme rozdělit na 4 

skupiny: bioakumulace, biosorpce, bioprecipitace a tvorba prchavých sloučenin. 

Všechny vyjmenované metody jsou poměrně nové a stále jsou ve výzkumu. 

V podstatě se jedná o velmi složité biochemické děje, kde za průběhy procesů 

mohou být zodpovědné různé mechanismy, které se mohou překrývat vícerými 

procesy ale odlišovat se svým finálním produktem [1] [3]. 

2.2.1. Bioakumulace kovů 

 Bioakumulace kovů je intracelulární akumulace, kde dochází 

k zachycení kovů uvnitř buňky. Kov se zachycuje na živou buňku a celý proces je 

závislý na metabolismu buněk, tudíž může být ovlivňován metabolickými 

inhibitory [2]. Závisí také na metabolické aktivitě buněk schopných odolat a přežít 

v prostředí s vysokou koncentrací kovu, nebo akumulovat vysoké koncentrace 

kovu, aniž by se ovlivnila jejich životaschopnost [4]. Schopnost bioakumulovat 

ionty kovů mají kromě mikroorganismů i rostliny a živočichové [1]. V čistírnách 

odpadních vod lze využít  např. vodní rostliny Eichhornia crassipes (vodní 

hyacint), Hydrocotyle umbellata, Lemna minor, Azolla pinnata, které dokáží 

Obrázek 1 Schematický model cest, kterými se kovy dostávají do buňky a ovlivňují jejich funkce[6]. 
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odčerpat z vody kovy jako jsou  Pb, Cu, Cd, Fe, Hg. V tabulce 1 můžeme vidět 

příklady mikroorganismů a jejich schopnost akumulace některých těžkých kovů. 

Tabulka 1 Příklady mikroorganismů a jejich schopnost akumulace některých těžkých kovů [4]. 

Mikroorganismus prvek procento sušiny 

Zooglea sp. 
Co 25 

Ni 13 

Citrobacter sp. 
Cd 170 

U 900 

Bacillus sp. 
Cu 15 

Zn 14 

Chlorella vulgaris Au 10 

Rhizopus arrhizus 

Pb 10 

Ag 5,4 

Hg 5,8 

Aspergillus niger Th 19 

 

 Na obrázku 2 můžeme vidět fotografii bioakumuluce Cu barviva na 

buňky mycelia plísně Penicillium oxalicum. Na obrázku a) se Cu barvivo postupně 

akumulovalo na buněčné stěny buněk. Na obrázku b) Cu barvivo již proniklo do 

cytoplasmy. Obrázek c) znázorňuje kontrolní mycelium [28]. 

 

Obrázek 2 Mikrofotografie bioakumulace Cu barviva na buňky mycelia Penicillium oxalicum a) Cu 

barvivo se akumulovalo na buněčné stěny b) Cu barvivo se penetrovalo do cytoplasmy c) kontrolní 

mycelium [28]. 
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 Proces bioakumulace může nastat těmito způsoby: 

 Vazba kovu na intracelulární sloučeniny 

Tato vazba na intracelulární sloučeninu je pro buňku dočasné opatření 

umožňující buňce předejít zvýšení hladiny toxicity kovu nad snesitelnou 

hodnotu. Kov je následně vyloučen z buňky vakuolami [2] [5]. 

 Vysrážení kovu uvnitř buňky 

Kovy se ukládají v buňce volně v cytoplazmě ve formě sraženin např. tvorba 

intracelulárních granulí Cu a Ni nebo sraženin CdS [1] [5]. 

 Metylace kovu 

Biometylace je schopnost organismů produkovat alkyl a aryl-alkyl 

sloučeniny. Biometylace patří mezi základní mechanismy zodpovědné za 

detoxikaci. Celý proces vede ke vzniku plynných sloučenin anebo sloučenin 

ukládajících se v organismu. Metylace může snižovat nebo zvyšovat toxicitu 

prvku v závislosti na typu organismu a typu kovu [1] [2] [5]. 

 

2.2.2. Biosorpce 

 Biosorpce je schopnost ,,neživých částí buněk´´, nejčastěji buněčné 

stěny některých druhů organismů, vázat a koncentrovat na sebe těžké kovy 

z okolního prostředí [7]. Buněčná stěna organismů nabízí mnoho vazebných 

možností pro kovy. Přítomnost specifických živin není prvořadá, proto je proces 

biosorpce velmi rychlý. Rozdíl mezi biosorpcí a bioakumulací je v tom, že 

biosorpce není závislá na metabolismu buněk [1] [2].  
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Na obrázku 3 můžeme vidět biosorpci iontů Pb
2+ 

z vodných roztoků na 

biomasu melounu cukrového. Na obrázku je a)mikrofotografie biomasy melounu 

cukrového před biosorpcí Pb
2+

 b) mikrofotografie biomasy melounu cukrového po 

biosorpci Pb
2+ 

[36]. 

Obrázek 3 Biomasa melounu cukrového (Cucumis melo) a)před biosorpcí Pb2+ (10µm) a b) po biosorpci 

Pb2+(20µm) [36]. 

  V závislosti na podstatě sil, které vážou rozpuštěnou látku k povrchu 

tuhé fáze, známe několik druhů sorpcí: 

 Fyzikální adsorpce 

Působí zde mezimolekulární van der Waalsovy síly. Proces probíhá na 

povrchu tuhých látek při nízkých teplotách za uvolnění adsorpčního tepla. 

Molekuly adsorbátu nemají určené přesné místo na povrchu adsorbentu, 

proto v závislosti od velikosti sil a objemu absorbentu se může tvořit více 

vrstev molekul absorbátu (vícevrstvé nebo multi-molekulové absorbáty). 

Adsorpční rovnováha se dostavuje rychle. Fyzikální adsorpce je vratná. Za 

určitých podmínek může dojít k desorpci [1] [5]. 

 Chemisorpce 

Chemisorpce je proces kdy dochází k chemické reakci mezi elektrony 

adsorbátu a adsorbentu. Děj je vázán na určité místo na povrchu absorbentu, 

které se nazývá adsorpční aktivní centrum. Tvoří se tedy pouze jedna vrstva 

molekul absorbátu (jednovrstevná nebo monomolekulová adsorpce). Jedná 
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se o povrchovou reakci spojenou s porušením a vytvořením chemických 

vazeb [1] [5]. 

 Iontová adsorpce  

Při iontové adsorpci dochází k elektrické přitažlivosti mezi adsorbentem a 

adsorbátem. Známe tyto typy iontové adsorpce [1] [5]: 

o Jednoduchá iontová adsorpce 

Při jednoduché iontové adsorpci se přednostně zachytává jeden z iontů 

elektrolytu. Působí zde elektrostatické Coulombové přitažlivé síly, které 

molekuly poutají k povrchu. K tomuto druhu adsorpce dochází např. na 

povrchu iontových mřížek nerozpustných solí nebo hydroxidů. Tuhá 

částice získá díky adsorpci iontu elektrický náboj. Díky působení 

elektrostatických sil se vytvoří druhá vrstva opačně nabitých částic iontů 

a vznikne elektrická dvojvrstva [5].   

o Výměnná iontová adsorpce nebo iontová výměna 

Vázaný iont se do roztoku dostává buď z povrchu tuhé látky, nebo 

z vnější části elektrického dvojvrství. Proces iontové výměny využívá 

vlastnosti polysacharidu zúčastňujících se na stavbě buněčné stěny [1]. 
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2.2.2.1 Faktory ovlivňující biosorpci  

 Faktory ovlivňující proces biosorpce jsou: 

 Teplota  

Teplota v rozmezí 20-35°C nemá na průběh biosorpce vliv [10]. 

 Hodnota pH 

Hodnota pH má podstatný vliv na celý mechanismus biosorpce. Při nízkých 

hodnotách jsou aktivační místa na povrchu buněčné stěny nevyužitelná pro 

ionty kovů z roztoku, protože je zde obsazení těchto aktivačních míst  

H
+
 ionty. Při vysokém pH dochází ke srážení kovu. Vhodné pH v závislosti 

na druhu kovu se nachází v rozmezí 4-6 [3] [9]. 

 Koncentrace biomasy 

Vysoká koncentrace biomasy velice dobře odstraňuje kov, ale hmotnost 

vztažená na miligram suché hmotnosti biomasy je nízké. Vysoké 

koncentrace biomasy často vedou ke tvorbě velkých agregátů, které narušují 

vytvářenou rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky [11]. 

 Přítomnost jiných kovů 

Přítomnost jiných kovů je důležitý faktor. Kationty lehkých kovů se vážou 

méně silně než anionty těžkých kovů. V odpadní vodě, kde je v roztoku více 

kovů, budou tyto kovy soupeřit o vazebné místo [11].  

 Počáteční množství kovů v roztoku 

Počáteční množství kovů v roztoku ovlivňuje vzrůst biosorpce. Při velmi 

vysoké koncentraci kovů je zaznamenáván pokles biosorpce [11]. 

 Množství funkčních skupin 

Množství funkčních skupin, zejména karboxylových, hydroxy a ketonových 

skupin obsažených v biomase ovlivňují biosorpce. S rostoucím počtem 

těchto skupin roste biosorpční schopnost [5]. 

 Aktivace biomasy 

Způsob aktivace biomasy ovlivňuje afinitu a biosorpční efekt. Aktivace se 

provádí promýváním biomasy činidly (alkáliemi, kyselinami, tenzidy, 
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rozpouštědly, teplotou, aj.), které zpřístupní funkční skupiny nebo také 

mohou podpořit vznik nových funkčních skupin [5].  

2.2.2.2. Výhody a nevýhody biosorpce 

 Biosorpce je nová perspektivní metoda při řešení bioremediace těžkých kovů 

z odpadní vody a prostředí. Má velmi mnoho kladů, ale i určitých nedostatků. 

 Výhodou je, že biosorpce je rychlý proces. Jedná se zpravidla o několik minut 

až hodin. Proces není řízen organismem. Je nezávislý na jeho metabolismu. Jedná 

se o vazbu na,,neživou hmotu‘‘, s čímž odpadá problém s metabolity, které živé 

buňky produkují [8]. S neživou biomasou je možné pracovat v jakémkoli prostředí 

bez ohledu na fyzikální vlastnosti (teplota, pH, koncentrace kovu, atd.). Samotný 

proces biosorpce však na těchto podmínkách závislý je. Jako biosorbent se často 

používá odpadní biomasa např. potravinářského průmyslu (slupky, ořechové 

skořápky aj.). Po užití se dá biomasa spálit [7]. 

 Nevýhodou biosorpce je, že molekulové vazebné skupiny mohou být 

obsazené jiným vazebným iontem a může docházet k tzv. časné sytosti. Po každém 

použití sorbentu je nutná desorpce, což je jednoduchý a rychlý proces. Je možné ho 

využít pro zachycení velkého množství kovu vyšší hodnoty. V reálném prostředí se 

biosorpce velmi těžce zkoumá, a to z důvodů různých fyzikálních podmínek. Pokud 

se jedná o odpadní vody, tak jde především o jejich obsah různých kovů a jiných 

prvků [12]. 
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2.2.3. Bioprecipitace 

 Bioprecipitace je založena na odstranění kovů z prostředí bez přímého 

kontaktu mezi kovem a organismem. Dochází zde k tvorbě a vysrážení kovů ve 

formě málo rozpustné sloučeniny, například organokovových komplexů, sulfidů 

nebo oxidů kovů. Extracelulární precipitace může i nemusí být závislá na 

metabolismu. Mikroorganismy produkují sloučeniny, které umožňují vysrážení 

kovů na povrchu buňky nebo v roztoku, jako obranu před toxickými kovy. 

Bioprecipitace je pomalá, nevratná a závislá na teplotě. Na obrázku 4 můžeme vidět 

sraženiny krystalů ZnS, které vznikly během in situ bioprecipitace na umělou 

matrici  skládající se z písku, zinku (200mg/l), vody a zdroje uhlíku. 

Obrázek 4 Sraženiny krystalů ZnS vzniklých během in situ bioprecipitace [37]. 
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  Známe několik druhů mechanismů bioprecipitace [1] [5]:  

 Fyzikálně-chemická interakce kovu s povrchem buňky 

Proces nezávisí na metabolismu. Je důsledkem chemických interakcí mezi 

kovem a buněčným povrchem. 

 Redukce kovů 

Mikroorganismy (především síran-redukující bakterie) odstraní kovy 

z prostředí jejich zredukováním na nižší oxidační stupeň. 

 Tvorba organokovových komplexů 

Buňka do prostředí vylučuje polymerní sloučeniny vytvářející s kovy 

organokovové komplexy. 

 Vyloučení oxidačních činidel do roztoku 

Vysrážení přítomných kovů je možné mechanismem, při kterém buňka 

syntetizuje oxidační činidla, např. molekuly O2 nebo H2O2, které difundují 

do vnějšího prostředí [1] [2]. 

2.2.4. Tvorba prchavých sloučenin kovů- volatizace 

 Biologický proces je založen na tvorbě prchavých sloučenin 

redukcí nebo metylací. Při mikrobiální redukci se snižuje oxidační stav kovů. Může 

dojít k částečné nebo úplné redukci za vzniku elementárního kovu. Příkladem může 

být redukce ortortuťi. Dvoumocná rtuť je z roztoku transportována do buněčné 

membrány. Tam je dvojmocná rtuť redukována enzymem ortortuť-reduktázou na 

elementární rtuť, která se z buňky a z okolního roztoku odstraní vypařením [1].  

 U procesu metylace dochází k transformování kovu na plynný 

kov. Příkladem může být arzén, který se redukuje a biomethylační reakcí se 

transformuje na plynný arzén, nebo trimethylarzén. Tento proces byl popsán u 

těchto hub Scopulariopsis brevicaulis, Candida sp., Penicillium sp., Gliocladium 

sp. a bakterií Methaanobacterium sp., Corynebacterium sp., Pseudomonas sp. [1]. 
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2.3.  Výzkum biotechnologií pro odstraňování kovů z vodných roztoků 

 Výzkum biotechnologíí pro odstraňování kovů z vodných roztoků má 

velký potenciál především v čištění odpadních vod. Zde se využívá: 

 bioakumulace 

 biosorpce 

 bioprecipitace 

 volatizace 

2.3.1. Výzkum bioakumulace 

 Baoping a spol. v roce 2010 prováděli experimenty bioakumulace 

syntetického barviva obsahující měď na peletky napuštěné plísní rodu Penicillium 

oxalicum. Studie ukázaly, že při koncentraci 400 mg/l Cu se bioakumuluje 99,7% 

Cu za 48 h. Opakovaná inokulace plísní vedla ke zrychlení bioakumulace. Ke 

kompletnímu odstranění Cu došlo už za 12hodin. Zpočátku se barvivo odbourávalo 

na povrchu buněk, pak pokračovala penetrace do cytoplazmy. Během 

bioakumulace mycelium expandovalo nerovnoměrně a lokálně se zahušťovalo. 

Byly pozorovány neznámé účinky látek v cytoplazmě, které hrály velmi důležitou 

roli v bioakumulaci barviva. Na obrázku 5 můžeme vidět rostoucí buňky plísně 

v procesu bioakumulace Cu(II) [28]. 
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Obrázek 5 Rostoucí buňky plísně v procesu bioakumulace měďi [28], (a) mycelium obsahující měď po 

48h (200nm), (b) mycelium obsahující měď po 48h (10µm), (c) kontrolní mycelium po 48h (500nm) 

  

 V roce 2007 v Burlington City byla měřena bioakumulace na vodný 

roztok obsahující kovy As, Co, Cr a Mn na bentického amphipoda Hyalella azteca. 

Test trvající 4 týdny zjistil, že bioakumulace se zvýšila s expoziční koncentrací a 

tudíž se prokázala vhodnost tohoto amphipoda [29].  

2.3.2. Výzkum biosorpce 

 Bhatti a spol. v roce 2010 prováděli experimenty biosorpce Zn(II) a 

Cu(II) na předupravenou růži červenou (Rosa gruss). Ve své práci prezentují 

optimální podmínky pro odstranění Cu a Zn použitím  biosorbentu z  předupravené 

růže červené. Biomasa byla promyta destilovanou vodou a vysušena na slunci, dále 

byla nadrcena a proseta na různé frakce (malé částice umožňují rychlejší kontakt 

mezi kovovými ionty a vazebnými místy). Následně byl biosorbent fyzikálně 

modifikován ohřevem (5g bylo ohříváno při 60°C po 30 minut) a varem (5g ve 

100ml H2O vařeno 10 minut). Poté byla biomasa máčena ve 100ml různých druzích 

roztoků např 0,1 M HCl, 0,1 M HNO3, 0,1 M NaOH, sodium alginata (50 ml), 

PEI+gluteraldehyd (50 ml). Poté byly vzorky opět usušeny a připraveny pro 

biosorpci. Koncentrace kovových roztoků pro oba kovy byly 800 mg/l. Studie 
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ukázaly, že optimální pH pro biosorpci Cu(II) je pH 1-5 a pro Zn(II) je pH 1-6. 

Koncentrace biomasy ovlivnila výši odstraněného kovu z vodného roztoku. 

Maximální biosorpce bylo dosaženo pro koncentrace biomasy 0,05 g/l pro Cu(II) a 

0,1 g/l pro Zn(II). Byla také měřena optimální rychlost třepání, pro Zn(II) 100 rpm 

a pro Cu(II) bez třesu. Jako optimální teplota se jevilo 30°C. Při vyšší teplotě 

dochází k poškození aktivních vazebných míst v biomase. Nejvyšší biosorpční 

kapacitu měla biomasa předupravená v PEI+gluteraldehyd a NaOH. Proces 

biosorpce byl ukončen po 240 minutách kdy už nedošlo k adsorbování iontů [26]. 

 Ahmada a spol. zkoumali v roce 2011 optimalizaci parametrů biosorpce 

Cr(VI) z vodných roztoků na lignin. Maximální kapacita biosorpce byla závislá na 

pH, přičemž optimální pH bylo 2. Zjistilo se, že v přítomnosti solí NaHCO3 a 

K2P2O7 procento odstraňování Cr(VI) pokleslo. Optimální dávkování biosorbentu 

bylo 5 g/l. Na obrázku 6 můžeme vidět elektronový snímek ligninu před a po 

biosorpci Cr(VI)  [25]. 

  

 Nasernejad  a spol. studovali v roce 2004 biosorpci těžkých kovů  

Cr(III), Cu(II), Zn(II) z vodných roztoků na mrkvové zbytky za účelem zjištění 

času biosorpční rovnováhy a vlivu pH. Mrkvové zbytky složené převážně 

z celulózy a ligninu obsahovaly 12% původní zeleniny. Biosorbent byl vysušen, 

podrcen a proset na různé frakce. Dále byl promyt 0,1 M HCl za účelem rozpuštění 

Obrázek 6 Lignin (a) před biosorpcí a (b) po biosorpci Cr (10µm) [25]. 
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tříslovin, pryskyřice, barviv atd. Následně byl omyt destilovanou vodou. Testy byly 

prováděny při 25°C a testovací roztok obsahoval vždy jeden kov. Prokázalo se, že 

více než 75% kovových iontů se kompletně nasorbovalo v prvních 10-ti minutách. 

Biosorpční rovnováha nastala po 70-ti minutách. Při výzkumu bylo zjištěno 

optimální pH 2-5. Pro experimenty biosorpční rovnováhy bylo vybráno pH 4,5 [24]. 

 Studie hlívy ústřičné (Pleuronte ostreatus) zkoumaly potenciál této 

makro houby ke společnému odstranění těžkých kovů Cu(II), Zn(II), Ni(II) a 

Cr(VI) z roztoku. Výsledky ukazují parametry vlivu pH. Pro Ni(II), Cu(II) a Zn(II) 

je to pH 4,5-5, pro Cr(VI) pH 2,5. Teplota nemá na biosorpci podstatný vliv 

v rozmezí 20-45°C. Zjistilo se, že při procesu adsorpce se zapojují také aminy (R-

NH2)a karboxylové skupiny (R-COOH). Doba působení byla 150 minut. 

Maximální kapacita biosorpce hlívy byla pro Cu(II) 8,06 mg/l, Ni(II) 20,4 mg/l, 

Zn(II) 10,75 mg/l a pro Cr(VI) 3,22 mg/l. Použitá houba Pleuronte ostreatus byla 

několikrát znovu použita, ale zjistilo se, že kapacita do určité míry poklesla [27]. 

 Piliny palisandrového dřeva (Dalbergia sisoo) byly zkoumány jako 

biosorbent Zn(II)  a Cd(II) z vodných roztoků. Piliny byly předupraveny  promytím 

v HCl, posléze destilovanou vodou a byly louženy ve formaldehydu v poměru 1:3 

(piliny:formaldehyd) při 50°C po 6 h. Poté byly znovu promyty destilovanou 

vodou. Roztoky obou kovů byly v koncentraci 1000 mg/l. Studie se prováděly při 

25-60°C. Roztoky kovových iontů o objemu 50 ml byly vystaveny 0,5 g 

předupraveným pilinám a byly uzavřené v Erlenmayerových baňkách po různá 

časová období. Adsorpce se zvyšovala s rostoucím časem. Rovnováhy bylo 

dosaženo po 80-ti minutách. Adsorpce rostla i koncentrací adsorbentu. V případě 

Zn(II) je dosaženo 60% adsorpce Zn. U Cd(II) je zpočátku velmi rychlý proces 

adsorpce ve srovnání s Zn(II). V konečném výsledku bylo dosaženo 68% adsorpce 

Cd na 16 g adsorbentu na 1000 mg/l roztoku Cd. Optimální pH pro biosorpci Zn(II) 

pilinami je pH 10-12, u Cd pH 6-12. Dále se zjistilo se, že adsorpce pilinami rostla 

s teplotou [28]. 
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2.3.3 Výzkum bioprecipitace 

 Panchanadikar a spol. studovali schopnost bioprecipitace u síran 

redukujících bakterií rodu Desulfovibrio sp., které byly izolovány z podvodní 

zeminy rýžových polí. Zjistilo se, že tyto bakterie sráží Cu(II) z vodného roztoku 

s maximálním efektem 75% na koncentraci 25 ppm Cu(II). Bakterie by se mohly 

použít k vysrážení těžkých kovů z odpadních vod. Když se však koncentrace Cu(II) 

zvýšila na 100ppm, precipitace výrazně klesla [30]. 

2.3.4. Výzkum volatizace 

 Na houbách rodu Scopulariopsis brevicaulis, Candida sp., Penicillium 

sp., Gliocladium sp. byla s úspěšností studována schopnost tvořit prchavé 

sloučeniny arzénu. U bakterií např. rodu Corynebacterium sp., a Pseudomonas sp. 

se prokázala přítomnost metylenových sloučenin v živném médiu[31]. Houba 

Penicillium sp. je schopná redukce teluru na elementární kov a plynný 

dimetyltelurid [1]. 

2.4. Aplikace biotechnologie při odstraňování kovů z odpadních vod v průmyslu 

 Biotechnologie testované v poloprovozních i provozních podmínkách 

byly následně komercializované. Můžeme je rozdělit na technologie využívající [1]: 

 Bioakumulaci 

 Biosorpce 

 Bioprecipitaci 

 Volatizaci 

 Kombinace různých biologických metod 

2.4.1 Bioakumulace v průmyslu 

 Ayaz a spol na Technické univerzitě v Istanbulu a v Marmara Research 

Centre v Turecku testovali poloprovozní kontinuální čištění vod v umělých 

jezírkách [1] [13]. Výhodou bioakumulace v průmyslu je degradace organicky 

znečišťujících látek, tvorba kyslíku a schopnost akumulovat vysoké množství kovů. 

Nevýhodou bioakumulace je požadavek na velkou plochu. Rostliny Phragmites, 

Cyperus, Rush, Iris, Lolium, Canna, a  Paspalum se adaptují ve vlhkých půdách. 



Biosorpce iontů Cr(III) z vodných roztoků na poloprovozní 

aktivovaný rostlinný biosorbent 

Bc. Mariana Herková 

 

2012     17 

K samotnému čištění napomáhají i ekosystémy řas a mikroorganismů. Tato metoda 

se ověřovala v projektu U.S. Environmental Protection Agency’s Superfund 

Innovative Technology Evaluation a také se testovala v Burleigh Tunnel, Colorado, 

USA. [1] [14]. 

 Borovec v roce 1989 využil schopnost řas bioakumulovat arzén. 

Pomocí řas Ceratophyllum demurseum a Largosyphon major o celkové hmotnosti 

1300kg se přečistilo 24 700l vody. Řasy na sebe navázaly 2,6 kg arzénu tedy 

2mg/g. Denně se odstranilo 430 kg řas obsahujících arzén. Biomasa se po 

odvodnění na filtrech vysušila a spálila při teplotě 300°C za přístupu vzduchu. 

Popel i filtrát byl znovu doplněn živinami a dán zpět do reaktoru. Tuhé znečišťující 

látky obsahující arzén byly odvezeny do úpravny. Vyčištěná voda obsahovala  

< 40µg As na 1l. Vyčištěná voda se vypouštěla do řeky [1] [16]. 

2.4.2 Biosorpce v průmyslu 

 Ve společnosti B.V.SORBEX,Inc, v Kanadě se vyvíjí specifické 

biosorbenty na bázi mikroorganismů vhodných k odstranění kovů z roztoků [1] [14]. 

 V Oak Ridge National Laboratory realizovali výzkum odstranění uranu 

z odpadních vod. Základem biosorpčních kuliček byla mrtvá bakteriální biomasa 

imobilizována v polymerní matrici. Kuličky byly schopné adsorbovat různé 

kovy[1] [20]. 

 Biosorbent BIO-FIX, který je složený z mechu, řas a jiných 

komponentů, byl imobilizovaný v polysulfonové polymerní matrici. Vyvinut byl 

v US. Bureau of Mines and Licences, USA [1] [15]. Biosorbent BIO-FIX může být 

použit více jak 120x. Afinita kovů k BIO-FIX klesá v pořadí Al>Cd>Zn>Mn. Kovy 

se odstraňují kyselinou chlorovodíkovou nebo kyselinou dusičnou [1] [18]. 

 V USA v BioRecovery Systems v Novém Mexiku byl vyvinut 

biosorbent AlgaSORB na bázi řasy Chlorella, která byla imobilizována v silikagelu 

nebo polyakrylovém gelu. Tento biosorbent je schopný odstraňovat kovy z roztoku 

ve formě kationtů. Výhodou je vyšší tolerance k různým hodnotám pH a teplotám [1] [14]. 
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 V Řecku ve společnosti Oikotechnics studovali použití biosorpčních 

filtrů na zpracování průmyslových odpadních vod [1]. 

 V Advanced Mineral Technologies,Inc., Colorado vyvinuli biosorbent 

AMT-Bioclaim se širokou schopností odstraňovat kovy [1] [14]. Základem je 

bakterie Bacillus sp., která je usmrcená a upravená v hydroxidě. Biosorbent je až 

99% účinný při snížení koncentrace kovů Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U a Zn. Sorbent 

se následně regeneruje kyselinou sírovou a hydroxidem sodným nebo uhličitanem 

sodným. Ve firmě na výrobu olověných akumulátorů (Eagle-Picker, Inc.) 

v Socorro, Nové Mexiko a také ve firmě na galvanizaci zinku (Bestop, Inc.) 

Broomfield, Colorado používají tento biosorbent v provozu [1] [18]. V Black Hills 

Jewelry, Rapid City v Jižní Dakotě byl biosorbent testován v poloprovozu [1] [19]. 

2.4.3. Bioprecipitace v průmyslu 

 V Belgii se využívá schopnost Alcaligenes eutrophus v systému 

BICMER (Bacterial immobilized composite membrane reactor). Bakterie je 

schopná vylučovat Cd a Zn z buňky spolu s CO2. Vylučování Cd a Zn z buněk 

imobilizovaných na Zirfónu, membráně na bázi ZrO2+ZrO, má za následek to, že se 

na buněčném povrchu vytvoří supersaturovaný stav, který ulehčuje precipitaci a 

krystalizaci. Krystaly CdCO3 a ZnCO3 dosahují velikosti až 10µm [1] [18]. 

 V Allied Signal Research Technology byl vyzkoušen proces využívající 

anaerobní síran-redukující bakterie produkující sulfan na redukci Cr
+6 

na Cr
+3

 [1] [15]. 

 Anglická firma SAUR využívá proces bioprecipitace k odstranění Fe a 

As z roztoku. Základem je pískový filtr, který je naočkovaný Fe-oxidujícími 

bakteriemi. As se vysráží spolu s vysráženými oxidy Fe produkovanými činností 

bakterií [1]. 

 PACQUES BIO Systems v Holandsku odstraňuje kovy ve formě 

sulfidů pomocí síran redukujících bakterií. V USA v Kennecolt Uth Copper Mine 

se testuje od roku 1995 odstraňování síranů a kovů z kyselých spodních vod. 

Vznikající přebytky sulfidů se využívají na selektivní získávání mědi. Tato 
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technologie se od roku 1998 využívá na zpracování kyselých důlních vod v dole 

Wheal Jane v Cornawalle, UK. Hlavní výhodou této technologie je, že dokáže 

odstranit všechny kovy, včetně Cd a As [1] [21]. 

2.4.4. Volatizace v průmyslu 

 V Rusku v Institute of the Problems of Complex utilization of Mineral  

resources vyvinuli technologii využívající schopnost houby Scopulariopsis 

brevicaulis. Kultura je adaptovaná na zvýšenou koncentraci As (10g/l). Proces 

probíhá 6 dní v hermeticky uzavřené aparatuře. Účinnost procesu je 99,5% pro As 

rozpuštěný ve vodě a 97,7% pro As v sedimentu. Činností hub vznikají prudce 

jedovaté plyny arzen a trimetalarzen, které se rozkládají při 560°C na velmi čistý 

kovový arzen [1] [22].  

2.4.5. Kombinované metody v průmyslu 

 V roce 2001 byla publikována kombinovaná metoda zahrnující 

biosorpci, bioprecipitaci a biodegradační pochody pro zpracování průmyslových 

odpadních vod. Základem byla bakteriální biomasa MERESAFIN (Metal Removal 

by Sand Filter Inoculation) [23]. Testování se provádělo v provozu ve čtyřech 

firmách. Jednou z nich byl i galvanizační závod ve Vídni. Tento mechanismus 

nejen odstraňuje kovy z roztoků, ale i degraduje organické sloučeniny a odstraňuje 

organokovové komplexy [1].  
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3. Chrom v odpadní vodě 

 Chrom nemalou měrou přispívá ke znečištění vod. Jeho celková 

charakteristika je zpracována v podkapitole 3.1. Do odpadních vod se chrom 

dostává z lidské činnosti a převážně z průmyslu. Popis výskytu chromu v odpadní 

vodě a jeho zdrojích znečištění následuje v podkapitole 3.2. 

3.1 Charakteristika chromu 

 Chrom je prvek, který se vyskytuje v přírodě spolu se železem. 

Můžeme ho najít v rostlinách, živočiších, horninách, v sopečném prachu i plynech. 

V přírodě se vyskytuje v různých formách (Cr
0
, Cr

III
, Cr

VI
). Trojmocný chrom 

(Cr
III

) se přirozeně vyskytuje v životním prostředí. Je velmi důležitý pro lidský 

organismus, protože plní funkci mikronutrientů. Metalický chrom (Cr
0
) a 

šestimocný chrom (Cr
VI

) vznikají průmyslovou cestou. Šestimocný chrom je 

toxický a nebezpečný pro životní prostředí, protože vytváří chromáty, které jsou 

snadno mobilizovatelné ve vodě i v půdě, odkud pak pronikají do buněk, kde 

způsobují oxidativní poškození. Sloučeniny chromu nemají žádnou chuť ani 

zápach. Metalický chrom Cr
0
 je ocelově šedá látka s vysokým bodem tání [32] [33]. 

 Chrom se do lidského organismu může dostat jak vdechnutím, tak 

konzumací potravin a vody. Cr
VI

 se do těla dostává snadněji než Cr
III

. Pokud se 

malé množství Cr
VI

 do organismu dostane, tak se přemění na Cr
III

. Vdechnutí 

většího množství šestimocného chromu může podráždit nos, způsobit kýchání, 

krvácení až vznik vředů v nosní přepážce a také astmatické záchvaty u osob 

alergických na chrom. Při dlouhodobém vdechování Cr
VI 

(několik let) je 

pravděpodobnost výskytu rakoviny plic obrovská. Spolknutí většího množství Cr
VI

 

způsobuje žaludeční potíže, křeče, vředy, poškození ledvin, jater a v některých 

případech může nastat i smrt [32]. 

 Osoby pracující v průmyslu zpracovávající chrom nebo jeho sloučeniny 

mohou být vystaveny vyšším koncentracím chromu. Vystavení působení chromu 

může být v těchto oborech: svařování nerez ocelí (Cr
VI

), výroba chromu (Cr
VI

), 

chromování (Cr
VI

), železo-chromová výroba (Cr
III

 i Cr
VI

), chromové pigmenty (Cr
III
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i Cr
VI

), barviva, zpracování kůží (Cr
III

), výroba barviv (Cr
III

 a Cr
VI

), údržba a 

obsluha kopírovacích strojů, nakládání s některými náplněmi tonerů do kopírek 

(Cr
VI

), výroba baterií (Cr
VI

), výroba svíček (Cr
III

 a Cr
VI

) [32].  

3.2. Výskyt chromu v odpadní vodě 

 Chrom se do životního prostředí dostává především v důsledku 

přírodních procesů a lidské činnosti. Do odpadních vod se dostává ze závodů na 

zpracování kůží, z textilní výroby, výroby pigmentů a barviv, ze závodů 

zabývajících se chromováním, ze strojírenství, papírenství nebo také 

z elektrolytického/galvanického pokovování. Dochází k uvolňování Cr
III

 a Cr
VI

 do 

vodních toků [32].  

 V České republice najdeme několik znečišťovatelů vod chromem 

Cr(III) a Cr(VI). Jsou to firmy Aktiva s.r.o. Kaznějov, Synthesia Pardubice, 

Energoaqua a.s. Rožnov, Hutní závody a.s. Břidličná, Kara Trutnov, Kovopol a.s. 

Police nad Metují, Mars Svratka, a.s., Snaja Brtnice a Spolchemie Ústí nad Labem [32]. 

 Podle Přílohy č.1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je pro průmyslové 

odpadní vody přípustný emisní limit pro [34]: 

 Těžbu rud (kromě uranu)  0,5 mg/l 

 Výrobu skla 1 mg/l 

 Spalování odpadu 0,15 mg/l 

 Stroj. a elektrotech.prům. 0,5 mg/l 

 V roce 1998 byla na řece Bílina v Ústí nad Labem naměřena nejvyšší 

roční hodnota v českých vodních tocích a to 92,46 mg/l. V témže místě byl v roce 

2001 zjištěn nejvyšší roční aritmetický průměr koncentrace chromu v plaveninách 

z českých řek 470 mg/kg [32]. 
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4. Metody zpracování 

 V následující části diplomové práce jsou uvedeny postupy výzkumu 

biosorpce iontů Cr (III) z vodných roztoků na poloprovozní aktivovaný biosorbent 

z rostliny Renoutria japonica. 

4.1. Popis biosorbentu 

 Biosorbent je zhotoven z rostliny křídlatky japonské (Reynoutria 

japonica), což je nepůvodní druh květeny České republiky. Pochází z Asie. Do 

Evropy se dostala v 19. stol. z Japonska jako okrasná rostlina. Křídlatka je jedním 

z nejznámějších invazivních druhů. Podle mnohých výzkumů je vhodná k biosorpci 

iontů Zn(II) a Cr(III) a mnohých jiných rizikových prvků např. Pb, Co, As, Hg, Mn [35]. 

 Reynoutria japonica je vytrvalá vysoká bylina (1-2,5m). Lodyhu má 

červeně skvrnitou, dutou a přímou. Listy jsou vejčité, světle zelené, na vrcholu 

zúžené v dlouhou špičku, na bázi uťaté. Kvete v latě mnohokvětných lichoklasů. 

Květy jsou malé, bílé až nazelenalé. Plodem je nažka. Rozmnožuje se vegetativně a 

nejrychlejším způsobem šíření jsou pro ni vodní toky. Vytváří husté porosty 

vytlačující původní rostlinstvo. Kvůli rychlému a invazivnímu šíření je nutné její 

cílené ničení, zejména v CHKO a hlavně podél vodních toků, aby se zabránilo 

jejímu dalšímu šíření [35]. 

 Vzhledem k tomu, že Reynoutria japonica dokáže adsorbovat těžké 

kovy, můžeme tvrdit, že má v budoucnu velkou perspektivu, např. ve formě 

biofiltrů vyrobených z této rostliny, v oblasti čištění odpadních vod 

kontaminovaných těžkými kovy.  

 Na obrázku č.7 a 8 můžeme vidět stonek a list křídlatky japonské. 
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Obrázek 7 Reynoutria japonica- stonek, foto Petr Kocián [35]. 

 

Obrázek 8 Reynoutria japonica- list, foto Petr Kocián [35]. 
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4.2. Příprava biosorbentu 

 Biosorbent z rostliny Reynoutria japonica pocházel z oblasti nízkého 

antropogenního zatížení z okresu Frýdek Místek.  Stonek a list křídlatky japonské 

byl vysušen zvlášť na vzduchu, rozdrcen, pomlet a proset na velikosti menší než 0,5 

a 2,5 mm. Dále se biomasa aktivovala v 0,01 M HCl (0,1 M HCl) po dobu  

90 minut. Poté se přefiltrovala a propláchla destilovanou vodou. Celý proces 

aktivace se opakoval ještě jednou. Po aktivaci se biomasa sušila po dobu 24 hodin 

při teplotě 90°C. 

 V našem případě byl biosorbent rostliny Reynoutria japonica připraven 

jako poloprovozně aktivovaný biosorbent, zkráceně PAB. Tyto poloprovozní směsi 

byly smíchány na základě výpočtů hmotnostního poměru stonku a listu u různě 

vysokých rostlin Renoutria japonica podle Růžoviče (2011). PAB 0,5 se připravil 

jako směs stonku a listu v hmotnostním poměru 1:2, neboli 1 g stonku a 2 g listu. 

PAB 2,5 se připravil směsí stonku a listu v hmotnostním poměru 5:2, neboli 5 g 

stonku a 2 g listu [43]. 

4.3. Příprava modelových roztoků 

 Zásobní roztok chromitých iontů o koncentraci 1000 mg/l byl připraven 

rozpuštěním 0,5124g CrCl3.6H2O ve 100 ml destilované vody. Dále byly 

připraveny roztoky o požadovaných koncentracích 10; 25; 50; 75; 100 a 200 mg/l 

odpipetováním 1; 2,5; 5; 7,5; 10 a 20 ml zásobního roztoku a doplněním na 100 ml 

destilovanou vodou.  

4.4. Biosorpce iontů Cr(III) na PAB 

 Měření biosorpce Cr(III) bylo založeno na sledování poklesu kovu 

v roztoku o šesti různých koncentracích Cr(III) po hodinovém míchání roztoku a 

biosorbentu v množství 10 g/l.  

 Pokus byl prováděn v Erlenmeyerových baňkách o objemu 250 ml se 

známým objemem roztoku vody (Vi) a chromitých iontů (ci). Do tohoto systému se 

přidala známá hmotnost biomasy. Vzorky se míchaly hodinu na magnetickém 
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míchadle. Obsah každého vzorku se filtroval, aby se získal čistý roztok bez 

biomasy vhodný k analýze chromu na atomovou absorpční spektrometrii (AAS). 

 Specifickou adsorpci znázorňujeme v grafu pomocí veličiny specifická 

sorpce q, kterou vypočítáme z následujícího vzorce: 

Rovnice 1 Specifická sorpce 

q= 
         

 
    [mg.g

-1
] 

 Biosorpční izotermu získáme jako závislost rovnovážné koncentrace 

kovu cf na specifické sorpci q. Strmost křivky nám vypovídá o afinitě kovu 

k použité biomase [43]. 

4.4.1. Postup měření biosorpce 

 Laboratorní nádoby (kádinky, pipety, vzorkovnice, baňky atd.) musí být 

předem vyčištěné v 5% kyselině dusičné a poté opláchnuty v destilované vodě. 

Čistota nádob je velmi důležitá. Nádoby nesmí být kontaminovány jinými 

kapalinami, prachem, nečistotami či kontaminovaným vzduchem. Důležité je také 

dodržet přesné objemy vzorků [3]. 

 Nejprve byl připraven zásobní roztok o koncentraci 1000 mg/l 

rozpuštěním 0,5124 g CrCl3.6H2O ve 100 ml destilované vody. Z něj se následně 

připravily koncentrace 10, 25, 50, 75, 100 a 200 mg/l chromitých iontů rozpuštěním 

1; 2,5; 5; 7,5; 10 a 20 ml zásobního roztoku ve 100 ml baňce doplněním 

destilovanou vodou. Roztoky o jednotlivých koncentracích byly přelity do 250 ml 

Erlenmeyerových baněk a míchány na magnetickém míchadle při 330 otáčkách za 

minutu. Jejich pH se upravilo na požadovanou hodnotu, v našem případě v prvním 

měření na pH 5 a v dalším měření na pH 6, přídavkem činidel NAOH (c=0,1 mol.l
-1
) a 

HCl (c=0,1 mol.l
-1

) pomocí mikropipet s rozlišením 10-1000 µl. Po úpravě pH se 

odebralo 25 ml vstupního vzorku z jednotlivých roztoků o šesti různých 

koncentracích, charakterizující vstupní koncentraci Cr(III). Vzorky byly 

zakonzervovány 50 µl koncentrované 63% HNO3 a předány na AAS na přístroj 

AAS Varian AA280FS a měřeny dle ČSN EN 1233 (757425) stanovení chromu. 
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Tyto vzorky reprezentují vstupní koncentraci bez přídavku biosorbentu a jsou 

označovány jako ci. 

 Poté byl přidán biosorbent o koncentraci 10 g/l. Roztoky byly opět 

míchány na magnetickém míchadle při 330 otáčkách za minutu. Bylo měřeno a 

udržováno pH na požadovaných hodnotách (pH 5, pH 6) přídavkem činidel 

NAOH(c=0,1 mol.l
-1

) a HCl (c=0,1 mol.l
-1

) pomocí mikropipet s rozlišením 10-

1000µl. Proces biosorpce probíhal 60 minut. Poté byl roztok i s biomasou 

přefiltrován přes filtr se záchytem částic 20-25 µm do čisté vzorkovnice a 

zakonzervován 150 µl koncentrované 63% HNO3. Vzorky byly předány na AAS na 

přístroj AAS Varian AA280FS a měřeny dle ČSN EN 1233 (757425) stanovení 

chromu. Tyto vzorky reprezentují výstupní koncentraci cf po biosorpci iontů Cr(III) 

z vodných roztoků na poloprovozní rostlinný aktivovaný biosorbent Reynoutria 

japonica.  Na obrázku č.9 můžeme vidět měření pH roztoku při probíhající 

biosorpci. Vzorky byly měřeny 2x. 

 

Obrázek 9 Měření pH roztoku při probíhající biosorpci. [foto Herková] 
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4.5. Matematické modelování 

 Sorpční rovnováhu můžeme popsat pomocí matematických modelů. Ve 

studiích biosorpce se používají dva modely- Langmuirův a Freundlichův. Oba 

modely se dají aplikovat pouze při konstantním pH. 

4.5.1. Langmuirova adsorpční isoterma 

 Langmuirův model předpokládá, že všechna vazebná místa jsou 

prázdná a místa sousední se neovlivňují. Rychlost adsorpce závisí na koncentracích 

rozpuštěné látky a počtu volných míst [38] [42]. Langmuirova rovnice má tvar[42]: 

Rovnice 2 Langmuirova rovnice adsorpční isotermy 

q= qmaxbcf/ 1+bcf 

 Langmuirova rovnice je použitelná pro analytické vyjádření adsorpční 

isotermy pokud vynesenými body můžeme proložit přímku. qmax a b může být 

determinováno z lineárního tvaru v souřadnicích (cf/q vs. cf) pro Langmuira 1 nebo 

(1/q vs.cf) pro Langmuira 2 [39] [42]. 

 Langmuirovy isotermy slouží pro informaci o účinnosti biosorbentu 

sorbovat určitý kov. Pro vyhodnocení výsledků jsou velmi důležité hodnoty 

maximální adsorpce qmax a afinity b. Čím vyšších hodnot nabývají, tím lepších 

výsledků jsme dosáhli.  

4.5.2. Freundlichova adsorpční isoterma 

 Freundlichova adsorpční isoterma platí, pokud jsou adsorpční místa 

navzájem ekvivalentní, tudíž pokud je povrch heterogenní. Adsorbované částice 

se nesmí ovlivňovat a musí mít aktivní místa rozložena podle absorpčních tepel 

[40] [42]. Freundlichova isoterma má tvar:  

Rovnice 3 Freundlichova rovnice adsorpční isotermy 

q= k/cf 
1/n 

 Pro zpracování dat je vhodné zlogaritmovat lineární tvar Freundlichovy 

rovnice na: 
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Rovnice 4 Lineární tvar Freundlichovy adsorpční isotermy 

logq= 1/n log (cf) + log (k) 

Vynesením log(q) proti log(cf) dostaneme přímku se sklonem 1/n a průnikem 

v log(k) [41] [42]. 

4.6. Desorpce iontů Cr(III) 

 Měření desorpce je založeno na sledování nárůstu koncentrace kovu 

v desorpčním činidle. Z výsledných hodnot koncentrace kovu se vypočítává 

desorpce qD a desorpční poměr kovu D. 

4.6.1. Postup desorpce 

 Po biosorpci se přefiltrovaná nasorbovaná biomasa vysušila při teplotě 

25°C po dobu několika dnů. Vysušené vzorky biosorbentu byly připraveny 

smícháním biomasy prvních a druhých stejných biosorpčních procesů o známých 

hmotnostech. Z těchto směsných vzorků byl navážen 1 g nasorbovaného 

biosorbentu a byl podroben desorpci. 

  Desorpční roztok H2SO4 byl připraven o koncentraci 0,2 M. Samotný 

proces desorpce probíhal v 0,05 l Erlenmeyerových baňkách, kde byl nasypán 1 g 

nasorbovaného biosorbentu. Směs se míchala po dobu 60 minut na magnetickém 

míchadle, tak aby se neusazovala na dně ani neplavala na hladině. 

 Po ukončeném hodinovém míchání se směs přefiltrovala přes filtrační 

papír a 20 ml filtrátu se jímalo do vzorkovnice. Vzorky byly zakonzervovány 50 µl 

koncentrované 63% HNO3 a analyzovány metodou AAS Varian AA280FS  

a měřeny dle ČSN EN 1233 (757425) stanovení chromu. 
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 Výpočet desorpce qD hodnotí množství desorbovaných iontů z  

10 gramu biosorbentu a vypočítá se podle obecné rovnice: 

Rovnice 5 Desorpce 

m

)cc(V
q CDD
D




 

 Desorpční poměr kovu se vypočtá jako podíl množství kovu 

desorbovaného ku množství kovu adsorbovaného vynasobený 100. 

Rovnice 6 Desorpční poměr kovu

 

 

 D = 
  

  
 100
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5. Výsledky a diskuse 

 V této části jsou uvedeny výsledky a diskuze z měření biosorpce iontů 

Cr(III) z vodných roztoků na poloprovozní aktivovaný rostlinný biosorbent PAB 

připravený z rostliny Reynoutria japonica. Jsou zde znázorněny a komentovány 

tabulky a grafy pro jednotlivé druhy měření pro pH 5 a pH 6 a pro různé druhy 

aktivovaného biosorbentu. 

5.1. Měření vodných roztoků Cr(III) v udržovaném pH 6 

 Měření vodných roztoků Cr(III) při pH 6 bylo prováděno za účelem 

zjištění vysrážení Cr(III) ve vodných roztocích. Měření pH probíhalo 1 hodinu bez 

přidání biosorbentu při pokojové teplotě 25°C. V následující tabulce 2 jsou 

znázorněny naměřené hodnoty vstupní a výstupní koncentrace Cr(III).  Výstupní 

koncentrace označují koncentrace Cr(III) ve vodném roztoku v udržovaném pH 6 

po 1 hodině míchání, kterou bylo nutné dodržet následně pro biosorpci 

s biosorbentem. 

Tabulka 2 Analýza vodných roztoků Cr(III) bez přidání biosorbentu v udržovaném pH 6, před a  po 

hodinovém míchání při teplotě 25°C. 

číslo vzorku 

vstupní koncentrace  

ci 

výstupní koncentrace  

cf  

mg/l mg/l 

1 10,1 9,6 

2 23,2 22,5 

3 46,8 43,2 

4 65,5 64 

5 99,2 111 

6 196 205 

  

 U vzorků číslo 1-4, kde bylo upraveno pH 6 pomocí 0,1 M NaOH 

můžeme pozorovat mírný pokles koncentrace Cr(III). U vzorků 5 a 6 byly při 

udržení hodnoty pH použity činidla NaOH i HCl. Pozorujeme zde mírné zvýšení 

pH. Na obrázku 10 je znázorněn sloupcový graf koncentace Cr(III) před a po 

1hodině míchání bez přidání biosorbentu v udržovaném pH 6 při pokojové 

teplotě 25°C.  Z grafu je zřejmé, že došlo k minimálnímu vysrážení Cr(III). 
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Obrázek 10 Graf  Porovnání  koncentrace Cr(III) před a po hodinovém míchání bez biosorbentu 

v udržovaném pH 6, teplota 25°C. 

 

5.2. Měření  biosorpce na biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 připravené z rostliny 

Reynoutria japonica aktivované v 0,01 M HCl 

 Měření biosorpce na biosorbent PAB 0,5 a PAB 2,5 připravený z 

Reynoutria japonica aktivované 0,01M HCl bylo prováděno při pH5 a pH6 pro 

různé koncentrace iontů Cr(III) ve vodných roztocích. Biosorpce probíhala 

60minut.  

 V tabulce 3 můžeme vidět naměřené finální hodnoty koncentrace 

Cr(III). Použitý biosorbent byl aktivovaný v 0,01 M HCl, pH  bylo udržováno 

kolem 5 a teplota se pohybovala kolem 25°C. Koncentrace biosorbentu byla 10 g/l.  

Z 2x opakovaného měření bylo vypočítáno průměrné měření biosorpce na PAB 0,5. 

Z těchto dat byl sestaven graf závislosti výstupní koncentrace cf  [mg/l] na 

specifické adsorpci q [mg/g]- viz. Obrázek 11 
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Tabulka 3 Hodnoty měření biosorpce na biosorbent PAB 0,5, připravený z biomasy Reynoutria japonica 

aktivované 0,01 M HCl, při udržovaném pH 5 a teplotě 25°C. 

Biosorpce na PAB 0,5 

ci cf m Vi q 

mg/l mg/l g l mg/g 

6,32 0,235 0,75 0,075 0,6085 

19,7 0,84 0,75 0,075 1,886 

43,7 6,2 0,75 0,075 3,75 

67,1 19,55 0,75 0,075 4,755 

90,95 40,5 0,75 0,075 5,045 

184 121 0,75 0,075 6,3 
 

 Z  grafu vyplývá, že s rostoucí finální koncentrací chromitých iontů v 

roztoku roste specifická adsorpce biosorbentu. Můžeme říci, že v případě 

poloprovozního aktivovaného biosorbentu PAB 0,5 nedošlo ani po hodině sorpce 

k dosažení rovnováhy.  

 

Obrázek 11 Graf závislosti finální koncentrace cf na specifické adsorpci q pro biosorbent PAB 0,5, 

připravený z Reynoutria japonica aktivované v 0,01 M HCl, při udržovaném pH 5 a teplotě 25°C.  
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  Tabulka 4 obsahuje naměřené finální hodnoty koncentrace Cr(III) v 

roztoku. Byl použit  biosorbent PAB 2,5 aktivovaný v 0,01 M HCl při udržovaném 

pH 5 při teplotě 25°C. Z 1.a 2. měření byly vypočítány průměrné hodnoty 

biosorpce na PAB 2,5. Z těchto dat byl sestaven graf závislosti výstupní 

koncentrace cf [mg/l] na specifické adsorpci q [mg/g] - viz obrázek 12. 

Tabulka 4 Výsledky měření biosorpce na biosorbent PAB 2,5, připravený z Reynoutria japonica 

aktivované 0,01 M HCl, při udržovaném pH 5 a teplotě 25°C. 

Biosorpce na PAB 2,5 

ci cf m Vi q 

mg/l mg/l g l mg/g 

11 0,34 0,75 0,075 1,066 

25,95 1,735 0,75 0,075 2,4215 

49,35 15,35 0,75 0,075 3,4 

67,15 32,85 0,75 0,075 3,43 

98,15 56,55 0,75 0,075 4,16 

182,5 143,5 0,75 0,075 3,9 
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Obrázek 12 Graf závislosti finální koncentrace cf na specifické adsorpci q pro biosorbent PAB2,5, 

připravený z Reynoutria japonica aktivované v 0,01 M HCl, při udržovaném pH 5 a teplotě 25°C. 

  

 Křivka biosorpční isotermy dosáhla maxima okolo finální koncentrace 

100 mg/l chromitých iontů. Poté docházelo k postupnému klesání křivky, kdy došlo 

k  vyluhování chromitých iontů zpět do roztoku. 
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 Na obrázku 13 můžeme porovnat sorpční isotermy pro oba biosorbenty. 

Je tedy zřejmé, že PAB 0,5 je účinnějším biosorbentem jak při nízké, tak vysoké 

finální koncentraci chromitých iontů ve vodném roztoku. 

 

Obrázek 13 Graf  sorpční isotermy pro biosorbenty  PAB 0,5 a PAB 2,5, připravené z Reynoutria 

japonica aktivované v 0,01 M HCl, v udržovaném pH 5 a teplotě 25°C. 

 

 V následující tabulce č.5 jsou obsažena data z měření biosorpce na 

biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 připravené z Reynoutria japonica aktivované 

v 0,01M HCl při udržovaném pH 6. Koncentrace biosorbentu byla 10 g/l. Z dat je 

sestaven graf závislosti výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q pro oba 

biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 (obrázek14). 
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Tabulka 5 Data z měření biosorpce na biosorbent  PAB  0,5 a PAB  2,5, připravený z Reynoutrie japonici 

aktivované v 0,01 M HCl, při udržovaném pH 6 a teplotě 25°C. 

Biosorpce na PAB 0,5 

ci cf m Vi q 

mg/l mg/l g l mg/g 

18,3 1,76 0,75 0,075 1,654 

19,81 2,98 0,75 0,075 1,683 

39,2 4,07 0,75 0,075 3,513 

62,2 5,79 0,75 0,075 5,641 

90,1 8,87 0,75 0,075 8,123 

179 10,9 0,75 0,075 16,81 

Biosorpce na PAB 2,5 

ci cf m Vi q 

mg/l mg/l g l mg/g 

19,9 1,4 0,75 0,075 1,85 

28,5 2,55 0,75 0,075 2,595 

39,6 4,83 0,75 0,075 3,477 

65,1 14,8 0,75 0,075 5,03 

87,8 18,8 0,75 0,075 6,9 

172 14,8 0,75 0,075 15,72 
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 Na obrázku 14 můžeme vidět graf závislosti finální výstupní 

koncentrace cf na specifické adsorpci q pro oba biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 

připravené z Reynoutria japonica. Obě křivky mají strmý průběh, a u obou 

biosorbentů nedošlo k dosažení biosorpční rovnováhy Z grafu je patrné, že PAB 0,5 

dosáhl lepší specifické adsorpce než PAB2,5. 

 

Obrázek 14 Graf závislosti výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q  pro biosorbenty  PAB 0,5  

a PAB 2,5 připravené z Reynoutria japonica aktivované v 0,01 M HCl  při udržovaném pH 6 a teplotě 

25°C. 
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5.3. Měření biosorpce na biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 připravené z rostliny 

Reynoutria japonica aktivované v 0,1 M HCl 

 Měření biosorpce na biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 připravené z 

Reynoutria japonica aktivované v 0,1 M HCl bylo prováděno při udržovaných pH 5 

a pH 6 pro různé koncentrace Cr(III) ve vodných roztocích. Biosorpce probíhala 

60minut. Tabulka 6 obsahuje data z měření biosorpce na PAB 0,5 a PAB 2,5 při 

udržovaném pH 5. Následně je z naměřených dat vytvořen graf zobrazený na 

obrázku 15. 

Tabulka 6 Data z měření biosorpce na biosorbent  PAB 0,5 a PAB 2,5, připravený z Reynoutria japonica 

aktivované v 0,1 M HCl, při udržovaním pH 5 a teplotě 25°C. 

Biosorpce na PAB 0,5 

ci cf m Vi q 

mg/l mg/l g l mg/g 

10,8 0,65 0,75 0,075 1,015 

30 5,95 0,75 0,075 2,405 

61,4 6,28 0,75 0,075 5,512 

83,1 19 0,75 0,075 6,41 

100 24 0,75 0,075 7,6 

163 77,2 0,75 0,075 8,58 

Biosorpce na PAB 2,5 

ci cf m Vi q 

mg/l mg/l g l mg/g 

7,68 0,7 0,75 0,075 0,698 

26,8 1,87 0,75 0,075 2,493 

47 8,61 0,75 0,075 3,839 

75,7 30,3 0,75 0,075 4,54 

86,1 35,9 0,75 0,075 5,02 

172 107 0,75 0,075 6,5 
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 Graf závislosti výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q je 

znázorněn na obrázku 15. Isotermy pro PAB 0,5 a PAB 2,5 mají nelineární 

charakter. Z grafu vyplývá, že u obou biosorbentů nedošlo k dosažení sorpční 

rovnováhy. Porovnáním obou křivek pak dojdeme k závěru, že PAB 0,5 je opět 

vhodnějším  biosorbentem  jak pro koncentrace v nižších, tak vyšších finálních 

hodnotách Cr(III) ve vodných roztocích.    

 

Obrázek 15 Graf závislosti výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q  pro biosorbenty  PAB 0,5 

 a PAB 2,5 připravené z Reynoutria japonica aktivované v 0,1 M HCl  při udržovaném pH 5 a teplotě 

25°C.  

  

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 20 40 60 80 100 120 

Sp
ec

if
ic

ká
 a

d
so

rp
ce

 q
 [

m
g/

g]
  

výstupní koncentrace cf [mg/l] 

Biosorpce iontů Cr(III)  
na biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 při pH 5 

PAB 0,5 

PAB 2,5 



Biosorpce iontů Cr(III) z vodných roztoků na poloprovozní 

aktivovaný rostlinný biosorbent 

Bc. Mariana Herková 

 

2012     40 

 Tabulka 7 obsahuje naměřená data biosorpce na biosorbenty PAB 0,5 a 

PAB 2,5, připravené z Reynoutria japonica aktivované v 0,1 M HCl, při 

udržovaném pH 6 a teplotě 25°C. Z naměřených dat je sestaven graf závislosti 

výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q (obrázek 16). 

Tabulka 7 Data z měření biosorpce na biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5, připravené z Reynoutria japonica, 

aktivované v 0,1 M HCl, při udržovaném pH 6 a teplotě 25°C. 

Biosorpce na PAB 0,5 

ci cf m Vi q 

mg/l mg/l g l mg/g 

11,3 1,52 0,75 0,075 0,978 

20,6 2,29 0,75 0,075 1,831 

40,9 5,79 0,75 0,075 3,511 

67,1 10,7 0,75 0,075 5,64 

85,9 18 0,75 0,075 6,79 

175 31,3 0,75 0,075 14,37 

Biosorpce na PAB 2,5 

ci cf m Vi q 

mg/l mg/l g l mg/g 

11,3 1,03 0,75 0,075 1,027 

34,3 2,39 0,75 0,075 3,191 

38,5 3,42 0,75 0,075 3,508 

74,4 6,64 0,75 0,075 6,776 

83,2 8,31 0,75 0,075 7,489 

175 34,3 0,75 0,075 14,07 
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 Obrázek 16 obsahuje graf závislosti výstupní koncentrace cf na 

specifické adsorpci q pro biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5, připravené z Reynoutria 

japonica aktivované v 0,1 M HCl, při udržovaném pH 6 a teplotě 25°C. Stejně jako 

v předešlých pokusech biosorpce při pH 6, obě biosorpční izotermy mají lineární 

průběh bez ustálení biosorpční rovnováhy. V obou případech biosorbentů je tedy 

možné provést pokusy pro vyšší koncentrace Cr(III) iontů v roztoku. V našem 

případě koncentrace vyšší než 200 mg/l Cr(III) ve vodném roztoku. 

 

Obrázek 16 Graf závislosti výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q  pro biosorbenty  PAB 0,5  

a PAB 2,5 připravené z Reynoutria japonica aktivované v 0,1 M HCl  při udržovaném pH 6 a teplotě 

25°C.  
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5.4. Srovnání biosorbentů PAB 0,5 a PAB 2,5 aktivovaných v 0,1 M  

a 0,01 M HCl při udržovaném pH 5 

  V následujícím obrázku 17 je uvedeno srovnání specifické adsorpce 

Cr(III) v rovnováze pro biosorbent PAB 0,5 aktivovaný v prvním případě v 0,01 M 

HCl a v druhém případě v 0,1 M HCl. Biosorpce v obou případech probíhala za 

udržovaného pH 5. Z grafu můžeme vyčíst, že biosorbent PAB 0,5 aktivovaný 

v 0,01 M HCl má nelineární charakter. PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M HCl má 

v grafu obdobný nelineární průběh, ale s vyšší specifickou sorpcí, tudíž můžeme 

usuzovat, že je vhodnější pro biosorpci vyšších koncentrací chromitých iontů ve 

vodných roztocích. Křivku ale provázejí různé skoky, které mohou být způsobeny 

zvratnými chemickými reakcemi mezi biosorbentem a roztokem chromitých iontů. 

Pro praktické využití by bylo lepší použít biomasu aktivovanou ve slabší kyselině 

chlorovodíkové. 

 

Obrázek 17 Srovnání specifické adsorpce pro biosorbent  PAB 0,5 aktivovaný v 0,01 M HCl a 0,1 M HCl 

při udržovaném pH 5 a teplotě 25°C. 
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 Obrázek 18 znázorňuje porovnání specifické adsorpce Cr(III) v 

rovnováze pro biosorbent PAB 2,5 aktivovaný v 0,01 M HCl a v 0,1 M HCl při 

udržovaném pH 5. Porovnání nám vychází obdobně jako v předešlém případě u 

PAB 0,5. Obě isotermy mají nelineární průběh. Biosorbent PAB 2,5 je však 

vhodnější pro biosorpce nižších koncentrací Cr(III) ve vodném roztoku, jelikož 

specifická sorpce dosahuje nižších hodnot než u PAB 0,5. 

 

Obrázek 18 Srovnání specifické adsorpce pro biosorbent PAB 2,5 aktivovaný v 0,01M HCl a 0,1M HCl 

při udržovaném pH5 a teplotě 25°C. 
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5.5. Srovnání biosorbentů PAB 0,5 a PAB 2,5 aktivovaných v 0,1 M  

a 0,01 M HCl při pH 6 

 Na obrázku 19 je zobrazeno srovnání specifické adsorpce Cr(III) v 

rovnováze pro biosorbent PAB 0,5 aktivovaný v prvním případě v 0,01 M HCl a 

v druhém případě v 0,1 M HCl. Obě biosorpční isotermy měření při pH 6 mají 

lineární průběh, bez ustálení do biosorpční rovnováhy. Křivka biosorbentu 

aktivovaného 0,01 M HCl dosáhla vyšší specifické adsorpce. 

 

Obrázek 19 Srovnání specifická adsorpce pro biosorbent PAB 0,5 aktivovaný v 0,01 M HCl a 0,1 M HCl 

při udržovaném pH 6 a teplotě 25°C. 
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 Obrázek 20 zobrazuje graf porovnání specifické adsorpce Cr(III) pro 

biosorbent PAB 2,5 aktivovaný v 0,01 M HCl a v 0,1 M HCl při udržovaném pH 6. 

Obě křivky specifické adsorpce mají opět obdobný lineární průběh jako 

v předešlém případě u PAB 0,5. 

 

Obrázek 20 Srovnání specifické adsorpce pro biosorbent  PAB 2,5 aktivovaný v 0,01 M HCl a 0,1 M HCl 

při udržovaném pH 6 a teplotě 25°C. 
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5.6. Langmuirovy modely lineární regrese 

 V níže uvedené tabulce 10 jsou uvedeny data Langmuirových 

modelů lineární regrese pro poloprovozní aktivované biosorbenty PAB 0,5 

 a PAB 2,5 připravené z rostliny Reynoutria japonica. Z tabulky 10 je patrné, že 

mezi modely 1 a 2 jsou výrazné rozdíly v hodnotách jednotlivých konstant, a to 

maximální koncentrace qmax a konstanty b, která vyjadřuje afinitu sorbátu 

k sorbentu.  Nejoptimálnější hodnotu qmax 22,5 mg/g, s afinitou k Cr(III) 0,27 l/mg 

dosáhl biosorbent PAB 2,5 aktivovaný  0,01 M HCl v udržovaném pH 6. Bohužel 

koeficient korelace byl velmi nízký 0,4192. U biosorpce na biomasu PAB 0,5 

aktivovanou v 0,01 M HCl a 0,1 M HCl při udržovaném pH 6 nelze tedy 

vymodelovat Langmuirův model z důvodů nízké hodnoty koeficientu korelace R
2
. 

Stejný případ je také u PAB 2,5 aktivovaný v 0,01 M HCl při udržovaném pH 6. 

Nejvyšší hodnota qmax v případě Langmuirova modelu 1 je u biosorbentu PAB 2,5 

aktivovaného 0,1 M HCl, kde qmax dosáhla hodnoty 20,79 mg/g, b 0,063 l/mg a 

koeficient korelace je 0,9633. Pokud bychom vzali do úvahy pouze konstantu b, 

pak u obou modelů byla nejvyšší hodnota této konstanty vypočtena v případě 

biosorbentu PAB 2,5 aktivovaný 0,01 M HCl a udržovaný v pH 5, a to 1,16 a u 

biosorbentu PAB 0,5 aktivovaný 0,1 M HCl a udržovaný v pH 5, a to 0,114 l/mg.  

Také koeficient korelace byl v případě obou modelů velmi vysoký, a to 0,9951 a 0,9721. 

  Lineární adsorpční isotermy pro Langmuirův model 1 a model 2 

s vysokou hodnotou koeficientu korelace R
2
 jsou zobrazeny v grafech na obrázcích 

21-26. 
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Tabulka 8 Data Langmuirových modelů lineární regrese. 

Langmuirova isoterma lineární regrese  

  Model 1 Model 2 

  aktivace pH qmax b R
2
 qmax b R

2
 

PAB 0,5 0,01M HCl 5 6,43 0,2 0,9941 5,63 0,52 0,9969 

PAB 0,5 0,01M HCl 6 15 0,044 0,4192 238,1 0,0038 0,8369 

PAB 0,5 0,1M HCl 5 9,59 0,114 0,9721 6,65 0,27 0,9352 

PAB 0,5 0,1M HCl 6 30,7 0,022 0,5612 28,17 0,025 0,9752 

PAB 2,5 0,01M HCl 5 3,96 0,64 0,9978 3,75 1,16 0,9951 

PAB 2,5 0,01M HCl 6 22,5 0,27 0,4192 8,92 0,178 0,9106 

PAB 2,5 0,1M HCl 5 6,79 0,124 0,9866 7,3 0,16 0,9603 

PAB 2,5 0,1M HCl 6 20,79 0,063 0,9633 357,14 0,0023 0,979 

 

 

Obrázek 21 Langmuirova adsorpční isoterma 1 pro sorpci Cr(III) na PAB 0,5 aktivovaný 0,1 M HCl, 

koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 5. 
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Obrázek 22 Langmuirova adsorpční isoterma 2 pro sorpci Cr(III) na PAB 0,5 aktivovaný 0,1 M HCl, 

koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 5. 

 

 

Obrázek 23 Langmuirova adsorpční isoterma 1 pro sorpci Cr(III) na PAB 2,5 aktivovaný 0,01M HCl, 

koncentrace biomasy 10g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 5. 
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Obrázek 24 Langmuirova adsorpční isoterma 2 pro sorpci Cr(III) na PAB 2,5 aktivovaný 0,01 M HCl, 

koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 5. 

 

 

Obrázek 25 Langmuirova adsorpční isoterma1 pro sorpci Cr(III) na PAB 2,5 aktivovaný 0,1 M HCl, 

koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 5. 

y = 0,2294x + 0,2665 
R² = 0,9951 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

1
/q

 

1/cf 

Langmuirova isopterma 2 
 PAB 2,5, 0,01M HCl, pH5 

y = 0,1473x + 1,1879 
R² = 0,9866 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 20 40 60 80 100 120 

c f
/q

 

q 

Langmuirova isoterma 1 
PAB 2,5, 0,1 M HCl, pH 5 



Biosorpce iontů Cr(III) z vodných roztoků na poloprovozní 

aktivovaný rostlinný biosorbent 

Bc. Mariana Herková 

 

2012     50 

 

Obrázek 26 Langmuirova adsorpční isoterma 2 pro sorpci Cr(III) na PAB 2,5 aktivovaný 0,1 M HCl, 

koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 5. 

 

5.7. Langmuirův model nelineární regrese 
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Tabulka 9 Data Langmuirových modelů nelineární regrese. 

Langmuirův model nelineární regrese 

 
aktivace pH qmax b 

PAB 0,5 0,01M HCl 5 5,73 0,39 

 

 

Obrázek 27 Rovnovážný Langmuirův adsorpční model nelineární regrese pro biosorpci Cr(III) na  

PAB 0,5 aktivovaný 0,01 M HCl, koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 5.  
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5.8. Freundlichovy modely lineární regrese 

 V následující tabulce 12 jsou zaznamenány hodnoty Freundlichova 

modelu lineární regrese. Z důvodů nízkých hodnot koeficientu korelace R
2
 u PAB 

0,5 aktiv.0,01 M a 0,1 M  HCl při udržovaném pH 5, dále u PAB 2,5 aktiv. 0,01 M 

a 0,1 M HCl při udržovaném pH 5 a v případě 0,1 M HCl při pH 6 nelze vytvořit 

Freundlichovy modely lineární regrese. Adsorpční kapacita 2,27 mg/g byla 

dosáhnuta při biosorpci při pH 6 na PAB 0,5 aktivovaném v 0,01 M HCl. Afinita 

v tomto případě činila 0,78 l/mg.  Nejvyšší afinitu 1,38 dosáhl PAB 2,5 aktivovaný 

v 0,1 M HCl při biosorpci v udržovaném pH 6. Adsorpční kapacita tohoto 

biosorbentu PAB 2,5 byla 1,437 mg/g. Freundlichovy adsorpční isotermy 

s vysokou hodnotou koeficientu korelace jsou zobrazeny níže na obrázcích 29-31. 

 Lze říci, že Freudlichův model není vhodný pro modelaci naměřených dat. 

Tabulka 10 Hodnoty freundliova modelů- lineární regrese. 

Freundlichova isoterma lineární regrese 

  aktivace pH 
k 

(mg/g) 

n 

(l/mg) 
R

2
 

PAB 0,5 0,01M HCl 5 1,74 2,86 0,8969 

PAB 0,5 0,01M HCl 6 2,227 0,78 0,9207 

PAB 0,5 0,1M HCl 5 1,573 2,114 0,8653 

PAB 0,5 0,1M HCl 6 0,961 1,24 0,9787 

PAB 2,5 0,01M HCl 5 2,273 4,82 0,8446 

PAB 2,5 0,01M HCl 6 1,677 1,64 0,7369 

PAB 2,5 0,1M HCl 5 1,059 2,59 0,8437 

PAB 2,5 0,1M HCl 6 1,437 1,38 0,9329 
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Obrázek 28 Freudlichova adsorpční isoterma pro sorpci Cr(III) na PAB 0,5 aktivovaný 0,01 M HCl, 

koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 6. 

 

 

Obrázek 29 Freundlichova adsorpční isoterma pro sorpci Cr(III) na PAB 2,5 aktivovaný 0,1 M HCl, 

koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 6. 
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Obrázek 30 Freundlichova adsorpční isoterma pro sorpci Cr(III) na PAB 2,5 aktivovaný 0,1 M HCl, 

koncentrace biomasy 10 g/l, ci(10-200mg/l), teplota 25°C, pH 6. 
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nežádoucí. V dalších měřeních desorpce by bylo vhodnější použít silnější desorpční 

činidlo.  

Tabulka 11 Výsledné hodnoty desorpce na směsném biosorbentu PAB 0,5 aktivovaném 0,01 M HCl  

a biosorbovaném při udržovaném pH 5 a teplotě 25°. 

ci VD cc cD qD  D 

mg/l l mg/l mg/l mg/l % 

6,32 0,05 0 1,03 0,0515 16,29747 

19,7 0,05 0 2,52 0,126 12,79188 

43,7 0,05 0 3,02 0,151 6,910755 

67,1 0,05 0 3,03 0,1515 4,515648 

90,95 0,05 0 2,87 0,1435 3,15558 

184 0,05 0 14,3 0,715 7,771739 

 

5.10. Desorpce Cr(III) z poloprovozní směsi biosorbentu PAB 2,5 

 Tabulka 9 obsahuje výsledné hodnoty desorpce na směsném 

biosorbentu PAB 2,5 aktivovaném 0,1 M HCl a biosorbovaném při udržovaném  

pH 6 a teplotě 25°C. U vzorků ke zkoncentrování nedošlo., tudíž se všechen chrom 

z nasorbovaného biosorbentu  opět nepodařilo uvolnit. 

Tabulka 12 Výsledné hodnoty desorpce na směsném biosorbentu PAB 2,5 aktivovaném 0,1 M HCl  

a biosorbovaném při udržovaném pH 6 a teplotě 25°C. 

ci VD cc cc qD D  

mg/l l mg/l mg/l mg/l % 

11,3 0,05 0 1,63 0,0815 14,42478 

34,3 0,05 0 2,32 0,116 6,763848 

38,5 0,05 0 4,78 0,239 12,41558 

74,4 0,05 0 4,93 0,2465 6,626344 

83,2 0,05 0 12,7 0,635 15,26442 

175 0,05 0 11,7 0,585 6,685714 
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6. Závěr 

 Výzkum biosorpce Cr(III) z vodných roztoků na poloprovozně 

aktivovaný rostlinný biosorbent nám přinesl tyto informace: 

 Při úpravě pH pomocí činidel NaOH a HCl docházelo k vyrážení iontů 

Cr(III). Vysrážení je však minimální, tudíž nějak zásadně neovlivňilo průběh a 

výsledky biosorpce. 

 Při porovnání poloprovozně aktivovaných rostlinných biosorbent 

 PAB 0,5 a PAB 2,5 dojdeme k závěru, že PAB 0,5 je vhodnější pro biosorpce 

vyšších koncentrací iontů Cr(III) z vodných roztoků, jelikož jeho specifická sorpce 

q byla ve všech měřeních vyšší než u PAB 2,5. Při biosorpci na PAB 0,5 jsme navíc 

ani v jednom případě měření nedosáhli biosorpční rovnováhy. Pro další výzkum by 

bylo vhodné pokračovat biosorpcemi vyšších koncentrací iontů Cr(III) ve vodných 

roztocích až do ustálení biosorpční rovnováhy. 

 Zvýšení pH z 5 na pH 6 nám téměř zdvojnásobilo hodnoty specifické 

sorpce. Při biosorpci na PAB 0,5 aktivovaný 0,01 M HCl při udržovaném pH 5 byla 

nejvyšší naměřená hodnota specifické adsorpce 6,3 mg/g a při udržovaném pH 6 

jsme dosáhli nejvyšší naměřené hodnoty 16,8 mg/g. Při biosorpci na PAB 0,5 

aktivovaném 0,1 M HCl při udržovaném pH 5 jsme dosáhli nejvyšší naměřené 

hodnoty specifické adsorpce 8,58 mg/g a při udržovaném pH 6 hodnoty 

14,37 mg/g. Vliv pH na specifickou adsorpci je tedy značný. 

 Aktivace biosorbentu nám taktéž ovlivnila výsledné hodnoty specifické 

adsorpce. Při biosorpci při udržovaném pH 5 nám aktivace silnější kyselinou  

(0,1 M HCl) způsobila nárůst hodnot specifické adsorpce než v případě aktivace 

slabší kyseliny (0,01 M HCl). U PAB 0,5 aktivovaném 0,01 M HCl (pH 5) byla 

nejvyšší naměřená hodnota q=6,3 mg/g. U aktivace 0,1 M HCl (pH 5) byla nejvyšší 

naměřená hodnota q= 8,58 mg/g. Na biosorpci při udržovaném pH 6 měla aktivace 

silnější kyselinou opačný efekt, jelikož silnější kyselina snížila hodnotu specifické 

sorpce. Nejvyšší naměřenou specifickou adsorpci 16,81 mg/g jsme dosáhli 

biosorpcí při udržovaném pH 6 na PAB 0,5 aktivovaný 0,01 M HCl. Aktivace 
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silnější kyselinou (0,1 M HCl) nám způsobila, že PAB 0,5 při udržovaném pH6 

dosáhl nejvyšší naměřené specifické adsorpce 14,37 mg/g. Můžeme tedy 

konstatovat, že aktivace poloprovozně aktivovaného rostlinného biosorbentu 

vyrobeného z rostliny Reynoutria japonica při biosorpci při udržovaném pH 5 nám 

specifickou adsorpci zvyšuje, kdežto u udržovaného pH 6 nám hodnoty specifické 

adsorpce snižuje. 

 Desorpci jsme v prvním případě prováděli na PAB 0,5 aktivovaný  

0,01 M HCl, který byl biosorbován při pH 5. V druhém případě jsme desorbovali 

PAB 2,5 aktivovaný 0,1 M HCl, který byl biosorbován při pH 6. Dosáhli jsme 

nízkých hodnot desorpce a desorpčního poměru. Ionty Cr(III) se nepodařilo zcela 

uvolnit. Je možné, že desorpční činidlo bylo příliš slabé. 

 Matematické modelování dat bylo prováděno pro Langmuirovy a 

Freundlichovy modely. Pro většinu výsledků byl vyhovující Langmuirův model, 

který předpokládá jednovrstevnou sorpci na homogenní povrch bez intervalu mezi 

sorbovanými molekulami a konstantní vazbou na povrchu sorbentu. Freundlichův 

model nám vypovídá o sorpci vícevrstevné. Nejvyšší maximální adsorpce  

20,79 mg/g jsme dosáhli při měření na PAB 2,5 aktivovaný 0,1 M HCl 

biosorbovaném při pH 6. Hodnota afinity však byla nízká, pouhých 0,063 l/mg. 

Biosorpce na PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M HCl při udržovaném pH 5 nám podle 

Langmuirova modelu dosáhla nejvyšší afinity a to 0,39 l/mg. Maximální specifická 

sorpce v tomto případě dosáhla hodnoty 5,73 mg/g. Langmuirovy modely pro 

měření prováděné při pH 6 nemohli být sestaveny z důvodů nízkého koeficientu 

korelace R
2
. 

 Výsledky nám potvrzují, že poloprovozní rostlinný aktivovaný 

biosorbent připravený z rostliny Reynoutria japonica je vhodný pro biosorpci iontů 

Cr(III) z vodných roztoků. 
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7. Doporučení pro další postup ve výzkumu 

 Podle výše uvedených výsledků experimentů doporučuji provést 

pokusy pro biosorpci vyšších koncentrací iontů Cr(III) z vodných roztoků a to od 

koncentrace 200 mg/l a více až do ustálené biosorpční rovnováhy. Tyto pokusy 

bych především navrhla provést pro měření při udržovaném pH 6 pro biosorbent 

PAB 0,5 aktivovaný v 0,01 M HCl. Stejné měření provést při udržovaném pH 5 pro 

biosorbent PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M HCl. Pro následnou desorpci bych 

doporučila silnější desorpční činidlo. 
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