
   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

STUDIUM VLIVU Cr(III) NA STANOVENÍ Cr(VI) 

SORBOVANÉHO POMOCÍ SLUPEK OŘEŠÁKU 

KRÁLOVSKÉHO (JUGLANS REGIA) 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

Autor:   Ing. Martina Březinová 

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

 

 

Ostrava 2012 



   

 

 



   

 

Prohlášení 

 

−−−− Celou diplomovou práci 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 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 

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 30. 4. 2012  ................................................. 

 Ing. Martina Březinová 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

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

při studiu a vypracování této diplomové práce.  

 

 

 



   

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá studiem kinetiky adsorpce Cr(VI) v závislosti na způsobu 

fyzikální a chemické úpravy vzorků skořápek ořešáku královského (Juglans regia). 

V práci jsou popsány metodiky zrnitostní a tepelné úpravy vzorků biosorbentu, včetně 

jeho chemické aktivace. Pro aktivaci vazebných míst struktury buněčné stěny ořešáku 

královského (Juglans regia) byly vzorky chemicky aktivovány kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l, 2 mol/l. Vliv trojmocného chromu 

na stanovení šestimocného chromu byl ověřen stanovením sorpční kapacity a rychlosti 

zachycování šestimocného chromu po vysrážení trojmocného chromu a jejím porovnání 

se sorpční kapacitou a rychlostí zachycování šestimocného chromu bez vysrážení 

trojmocného chromu. Vzorky byly analyzovány spektrofotometrickým stanovením 

šestimocného chromu s 1,5-difenylkarbazidem. Největší účinnost sorpce, 2,48 mg/g, byla 

dosažena při zrnitostní úpravě sorbentu na frakci 3 - 4 mm a chemické aktivaci kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l po dobu 30 min. Účinnost tohoto sorbentu byla 49 %. 

Klíčová slova:  

Biosorpce, biosorbent, chrom (VI), chrom (III), skořápky ořešáku královského, adsorpční 

kapacita, kinetika biosorpce. 

 

 

 



   

Abstract 

This thesis deals with the study of Cr(IV) adsorption kinetics depending on the method 

of physical and chemical treatment of walnut shells samples (Juglans regia). The thesis 

describes the methodology of particle size and heat treatment of biosorbent samples, 

including their chemical activation. Samples were chemically activated with 0,1 mol/l, 

1 mol/l, 2 mol/l hydrochloric acid to activate cellular binding sites of walnut shells (Juglans 

regia). The effect of trivalent chromium on the determination of hexavalent chromium was 

verified by determination of the sorption capacity (equilibrium) and capture velocity 

(kinetics) of hexavalent chromium after the precipitation of trivalent chromium. Included is 

a comparision of the sorption capacity and capture velocity of hexavalent chromium without 

the precipitation of trivalent chromium. Samples with hexavalent chromium were analysed 

using spectrophotometry with 1,5-diphenylcarbazide. The greatest sorption efficiency, 

2.48 mg/g, was achieved at the sorbent size fraction 3 - 4 mm and chemical activation 

with 2 mol/l hydrochloric acid for 30 min. In this case the sorbent efficiency was 49 %. 

Keywords: 

Biosorption, biosorbent, chromium (VI), chromium (III), walnut shell, adsorption capacity, 

biosorption kinetics. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

HCl kyselina chlorovodíková 

NV  nařízení vlády  

ot./min. počet otáček za minutu 

q  adsorpční kapacita  

qmax  maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek  

pH  koncentrace vodíkových iontů  

pKa disociační konstanta kyselin 

S  množství biomasy  

Další použité zkratky a vzorce jsou průběžně vysvětleny v textu. 



   

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Adsorbent pevná látka, která je schopna vázat různou silou látky 
z roztoku. 

Adsorpce poutání určitých složek z roztoku na povrch koloidní 
 fáze. 

Adsorpční kapacita vyjadřuje množství kovu, které se adsorbuje 
v rovnovážném stavu na 1 g adsorbentu. 

Adsorpční rovnováha stav, při kterém dojde k rozdělení adsorbované látky 
mezi kapalnou a pevnou fázi. 

Biosorbent adsorbent biologického původu. 

Biosorpce proces odstraňování nejrůznějších kontaminantů (kovů, 
organických molekul) při využití biologických  materiálů 
jako sorbentů, přičemž se jedná o záchyt kontaminantu 
chemicko-fyzikální cestou. 

Desorpce odpoutávání adsorbovaných molekul z fázového rozhraní 
a jejich přechod do objemové fáze. 

Kinetika adsorpce rychlost adsorbování rozpuštěné látky z jejího roztoku 
při styku s adsorbentem. 

Modelování kinetiky adsorpce  slouží obecně k určení doby expozice nutné pro biosorpci 
daného kovu do ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi. 
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1 ÚVOD  

Znečištění biosféry, včetně vodních zdrojů, je reálný faktor s negativním dopadem 

na lidské zdraví. Použitím nekvalitní pitné vody trpí ve světě dle Světové zdravotnické 

organizace (WHO) každý desátý člověk ročně. Dostatek kvalitní vody patří k nezbytným 

životním potřebám. V současnosti však dochází ke znečišťování vodních zdrojů především 

antropogenní činností a nedostatek kvalitní vody se stává součástí globálních problémů 

lidstva. K nevyčerpatelným zdrojům totiž voda patří pouze v globálním měřítku, 

v regionálních a lokálních dimenzích se naopak vyskytuje v omezeném a časově 

nerovnoměrně rozloženém množství. 

Na kvalitě vody se významně podílejí látky a směsi v různých koncentracích. 

Nadměrné koncentrace některých znečišťujících látek mohou mít škodlivé účinky a to jak 

na lidi, tak i na zásoby přírodní vody. Hlavní problém spočívá především v prevenci proti 

vnikání těchto látek do vody, v kontrole a identifikaci jejich přítomnosti ve vodě, stanovení 

jejich množství a jejich škodlivého působení. To vše se znásobuje u látek persistentních, 

s vysokou schopností akumulace a silné resistence. Jejich škodlivé působení trvá poměrně 

dlouho a přesahuje hranice států, regionů i kontinentů. Jedná se především o ropné látky, 

chlorované a aromatické uhlovodíky, radionuklidy a těžké kovy. 1 

Těžké kovy mají kromě okamžitého toxického účinku na vodní organismy 

při vyšších koncentracích, zpravidla již od 0,5 mg/l, schopnost bioakumulace ve vodních 

organismech čímž se dostávají do potravního řetězce člověka. Nejvýznamnější 

antropogenní zdroje těžkých kovů ve vodách představují především odpadní vody z těžby 

a zpracování rud, z hutí, válcoven, povrchových úpraven kovů apod., agrochemikálie 

a různé kalové deponie. Dalším možným zdrojem kontaminace vod je také atmosférická 

depozice, nicméně koncentrace těžkých kovů v atmosférických srážkách jsou zpravidla 

významně mnohem nižší než v odpadních vodách. 

Volba vhodné dekontaminační technologie průmyslových odpadních vod zásadně 

ovlivňuje výsledky a průběh celého sanačního procesu. V současné době lze volit z několika 

variant jak konvenčních fyzikálně-chemických metod, tak také z moderních environmentálních 

biotechnologií. Ty jsou stejně účinné, šetrné k životnímu prostředí a ekonomicky mnohdy 

výhodnější. K těmto revolučním technologiím patří také biosorpce.  
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Biosorpce se stala efektivní alternativní metodou čištění vod od těžkých kovů, 

organických molekul, metaloidů a radionuklidů především díky nízkým ekonomickým 

nárokům, vysoké účinnosti, možnosti dalšího využití sorbovaných látek a snadné 

dostupnosti. 2-3 
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu trojmocného chromu na stanovení 

šestimocného chromu sorbovaného pomocí slupek ořešáku královského (Juglans regia) 

a navazuje tak na mou předchozí diplomovou práci, ve které jsem se zabývala možností 

využití slupek ořešáku královského (Juglans regia) jako možného vhodného biosorbentu 

pro odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků 4. Faktory ovlivňující průběh biosorpce 

byly samostatně studovány v práci Horákové a její závěry pro optimální podmínky 

biosorpce jsem v této práci využila. 

Hlavním cílem diplomové práce je studovat a prověřit účinnost biosorpce 

šestimocného chromu skořápkami ořešáku královského, zhodnotit rozdíl v účinnosti 

biosorpce s odstraněním a bez odstranění trojmocného chromu a doplnit informace 

o možnostech a podmínkách jejich využití jako biosorbentu vhodného k biosorpci.  

Jednotlivé cíle diplomové práce jsou následující: 

• Chemická, tepelná a mechanická úprava zvoleného biosorbentu. 

• Studium kinetiky adsorpce Cr(VI) v závislosti na způsobu fyzikální 

a chemické úpravy vzorků skořápek ořešáku královského (Juglans regia). 

• Studium vlivu trojmocného chromu na stanovení šestimocného chromu. 

• Ověření reprodukovatelnosti metodiky využité v mé předešlé diplomové 

práci. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Díky industrializaci, urbanizaci a různé jiné antropogenní činnosti vzrostly úniky 

toxických těžkých kovů do přírodního prostředí jezer, řek, oceánů a podzemních vod. 

Uvolňování těžkých kovů v biologicky dostupných formách mění přirozené i umělé 

ekosystémy. Ačkoli některé ionty těžkých kovů jsou základními mikroživinami 

pro metabolismus rostlin, ve vyšších koncentracích se však stávají velmi jedovatými. 

Odstraňování těžkých kovů ze znečištěných odpadních vod je předmětem zájmu již 

několik desetiletí. Nároky na čistící technologie se neustále zvyšují, a proto se také hledají 

pernamentně nové možnosti odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních vod. 

V průběhu 20. století bylo za tímto účelem zavedeno několik převážně fyzikálních 

a chemických technologií, které se stále ještě běžně využívají. Konvenční metody 

pro odstraňování iontů těžkých kovů z kontaminovaných odpadních vod zahrnují chemické 

srážení, cementaci a elektrolýzu, membránovou filtraci, kapalinovou extrakci, 

elektroflotaci, iontovou výměnu, reverzní osmosu a adsorpci na aktivním uhlí. Nedostatky 

těchto konvenčních metod (vysoké náklady, nízká efektivita při nízkých koncentracích, 

vznik odpadního toxického kalu) však přiměly směřovat pozornost vědecké veřejnosti 

k hledání jednoduché, levné, efektivní a ekologické metody.5-6 

Biosorpce svými vlastnostmi (nízké náklady, vysoká účinnost, možná regenerace 

biosorbentu, rychlý proces navázání kovu a možnost využití kovu) odpovídá hledanému 

řešení7 a v současné době se řadí k nejvýznamnějším biotechnologickým procesům 

vhodným především pro záchyt nižších koncentrací kovů u zředěných vod či k dočištění již 

zpracovaných vod na koncentrace vyhovující příslušným normám.  

Při procesu biosorpce nedochází ke štěpení těžkých kovů, nýbrž k jejich zachycení 

na biologických materiálech a tím odstranění z životního prostředí. Biologických materiálů 

se schopností vazby těžkých kovů na svou buněčnou stěnu je mnoho a jsou neustále 

intenzivně studovány. Vhodné biologické sorbenty s vysokými sorpčními potenciály byly 

nalezeny zejména mezi řasami, houbami, kvasinkami a bakteriemi. V posledních letech se 

studie zaměřují také na studium sorbentů na bázi celulózy a různých organických odpadů 

a zbytků jako potenciálních biosorbentů. Příklady několika již testovaných biosorbentů 

pro adsorpci těžkých kovů je uveden na Obrázku 1. 
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Obrázek 1: Biologické materiály, které mohou být využity k přípravě biosorbentu12-28 

Alternativní postup výroby biosorbentu, který by byl účinný a odolný 

i při opakovaných dlouhodobých aplikacích byl navrhnut Vieirou a Voleskym8 

(Obrázek 2). 

K porovnání jednotlivých typů biomasy a k hodnocení jejich vhodnosti pro 

jednotlivé odpadní vody však chybí jakákoliv databáze, jež by kvůli individuálnímu 

chování různých biosorbentů k jednotlivým těžkým kovům zahrnovala všechny parametry 

důležité při sorpci9,10. Vhodnost jednotlivých biologických materiálů se posuzuje 

na základě stanovení jejich sorpční kapacity (rovnováhy) a rychlosti (kinetiky) 

zachycování iontů kovů. 
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Obrázek 2: Schéma výroby biosorbentu (převzato a upraveno 8) 

Biosorpce se tedy jeví jako efektivní a univerzální metoda k odstraňování 

šestimocného chromu. Přírodní materiály jsou k dispozici ve velkém množství popřípadě 

některé z průmyslových či zemědělských odpadních produktů mohou mít potenciál jako 

levný biosorbent.11 

Orientační posouzení schopnosti jednotlivých biologických materiálů zachytit 

šestimocný chrom z vodních roztoků je uvedeno v Tabulce 1. Pro celkové hodnocení 

vhodnosti jednotlivých biologických materiálů však chybí údaje o podmínkách sorpce 

a typu použité izotermy, které nebývají vždy publikovány. Tyto rozdílné podmínky a druhy 

izotermy způsobují obrovské rozdíly v maximální adsorpční kapacitě u stejných druhů 
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biosorbentů, jak lze vidět na příkladu skořápek ořešáku od autorů Wang, Pehlivan a Altun 

či Horáková (viz Tabulka 1). 

Tabulka 1: Orientační porovnání maximální adsorpční kapacity pro Cr(VI) u odpadní biomasy. 12-19 

Adsorbent pH 
qmax 

(mg/g) 
Literatura 

slupky žaludu Quercus crassipes 2 250 Aranda-García et al., 2010 

skořápky z lískových ořechů Corylus avellana 2,0 17,7 Wang et al., 2009 

skořápky z lískových ořechů Corylus avellana 3,5 8,28 Pehlivan, Altun, 2008 

skořápky mandlí Amygdalus communis 2,0 22,4 Wang et al., 2009 

skořápky mandlí Amygdalus communis 3,0 3,4 Pehlivan, Altun, 2008 

skořápky podzemnice olejné Arachis hypogea 4,0 5,88 Wang et al., 2009 

skořápky ořešáku Juglans regia 1,0 98,13 Wang et al., 2009 

skořápky ořešáku Juglans regia 3,5 8,01 Pehlivan, Altun, 2008 

skořápky ořešáku Juglans regia 1,1 19,4 Horáková, 2011 

rýžové lusky 2,0 45,6 Wang et al., 2009 

banánová slupka 1,5 249,6 Park et al., 2008 

šišky Pinus sylvestris 1,0 201,81 Ucun et al., 2002 

šišky Pinus sylvestris - 4,7 Mamrillová, 2010 

vylisovaná cukrová třtina 2,0 13,4 Wang et al., 2009 

kukuřičný klas 1,5 13,8 Wang et al., 2009 

pecky Prumus domestica 1,1 20,0 Jochymková, 2011 

kokosová vlákna 2,0 6,3 Gonzales et al, 2008 

I když se z výše uvedených poznatků zdá, že biosorpce nemá konkurenci v procesu 

environmentálního odstraňování kovů z vodných roztoků, nebyl tento proces dosud 

komerčně aplikován. Několik pokusů o komercionalizaci zatím nebylo úspěšných. Ačkoli 

se důlní a rudní zpracovatelské společnosti zdají být výbornými klienty pro inovační čistící 

technologie, zajímají se spíše o vlastní environmentální problémy a nové technologie 

pro ně nejsou příliš přitažlivé. Dodavatelů biosorpčních technologií není v současnosti 

zatím mnoho a nemají rozhodující vliv na trhu. Šanci protlačit tuto moderní technologii 

na trh mají dynamické konzultační společnosti. 

Proces biosorpce je tedy i přes nesporný pokrok stále ve fázi laboratorních studií, 

v budoucnu lze očekávat zlepšení parametrů biosorpce, vývoj nových technologií, celkové 

snížení nákladů a větší rozsah využití. V základním výzkumu je třeba pokračovat s cílem 
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lépe porozumět mechanismům biosorpce, vyvinout více komplexní modely rovnováhy 

a kinetiky sorpce, schopné lépe simulovat komplexnost systému. Je také třeba zkoumat 

současné odstranění více znečišťujících látek a vytvořit univerzální biosorbent. 

Průmyslové odpadní vody totiž na rozdíl od laboratorních modelů obsahují celou řadu 

nežádoucích složek. Další studie by také měly vést k poklesu celkových nákladů 

na předúpravu a rozvíjet nové efektivnější a levnější metody. Ačkoliv totiž metody 

chemické aktivace biosorbentu zvýšily biosorpční kapacitu, nejsou z hlediska 

ekonomických nákladů ve velkém měřítku příliš efektivní.20 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

Podrobným rešeršním popisem procesu biosorpce a desorpce, jeho mechanismy, 

rovnováhou procesu biosorpce a faktory, které tuto rovnováhu ovlivňují, včetně 

biosorbentu jsem se zabývala ve své předešlé diplomové práci oboru Environmentální 

inženýrství. Charakterizovala jsem v ní také použitou biomasu, tedy slupky plodu ořešáku 

královského (Juglans regia) 4. 

V předložené diplomové práci se v rámci literární rešerše zaměřuji na chrom, jeho 

charakteristiku, toxicitu, antropogenní znečišťování životního prostředí chromem, 

transformace chromu ve vodách a především na vliv trojmocného chromu na vlastní 

stanovení šestimocného chromu v procesu biosorpce. Proces biosorpce a biosorbent je zde 

popsán pouze obecně. 

4.1 Biosorpce 

Biosorpci definoval Volesky jako schopnost neaktivních částí buněk (zejména buněčné 

stěny, která je tvořena polysacharidy, lipidy a proteiny, což kovům poskytuje mnoho 

vazebných možností) nebo mrtvé biomasy vázat a koncentrovat určité těžké kovy i z velmi 

zředěných vodných roztoků 10. Jedná se tedy o proces pasivní fyzikálně-chemické sorpce kovů 

na funkční skupiny biomolekul a na rozdíl od bioakumulace je nezávislý na metabolismu. 

Využívá se především k čištění kontaminovaných průmyslových vod s nízkou koncentrací 

kovu, kdy je ekonomicky nevýhodné využití selektivních sorbentů pro nahromadění 

některého kovu či pro jeho izolaci ze směsi kovu2. 

Adsorpce kovů z vodného roztoku na části buněk patří k nejběžnějším interakcím 

mezi ionty kovů a buňkami. Afinita kovů k biomase je udávána chemickým složením 

povrchových struktur buněčných stěn, jež obsahují funkční skupiny schopné reagovat 

s kovy fyzikálně-chemickými interakcemi21. Jaké ligandy jsou v materiálu přítomny, 

a mohou tedy sloužit jako sorbent, určuje typ buněčné stěny5. Jsou to zejména 

karboxylové, hydroxylové, karbonylové, aminové a fosfátové skupiny22-23. 

Vazba kovů při procesu biosorpce je umožněna několika různými mechanismy, 

které fungují nezávisle na sobě a k celkové sorpci kovu dochází jejich kombinací. 

Zastoupení jednotlivých mechanismů je kvalitativně i kvantitativně odlišné dle druhu 
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biosorbentu a použitého postupu24. V procesu biosorpce se mohou uplatňovat dílčí procesy 

znázorněné pro větší názornost na Obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Mechanismy biosorpce 

Proces biosorpce je z hlediska optimalizace a řízení závislý na komplexním 

systému mnoha faktorů. Některé faktory sorpci snižují, jiné naopak napomáhají 

rychlejšímu navázání kovu i větší sorpční kapacitě daného sorbentu2. Kromě typu 

biosorbentu závisí specifické množství vázaných kovů také na typu kovového iontu, jeho 

počáteční koncentraci, teplotě roztoku, hodnotě pH, koncentraci biomasy a přítomnosti 

jiných kovových iontů9,25. Mechanismus biosorpce se zakládá především na iontové 

výměně, což znamená, že změny iontové vazby roztoku mohou ovlivnit příjem kovů 

biomasou21-22. 

Biosorpce se v několika posledních letech stala díky vysoké sorpční kapacitě, 

nízkým pořizovacím nákladům, dobré dostupnosti a možnosti mnohonásobného 

znovupoužití biosorbentu efektivní alternativní metodou nakládání s odpadními vodami, 

díky které se také sníží množství a vznik odpadních čistírenských kalů ukládaných 

na skládkách10,21. 
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4.2 Biosorbent 

Biosorbent je odvozen ze surové mikrobiální nebo rostlinné biomasy21. Podmínkou 

je snadná dostupnost materiálu v přírodě ve velkém množství9. K těmto sorbentům tedy 

především patří různé typy buněčných stěn bakterií, hub, řas a vyšších rostlin. Často se 

jedná o odpadní materiál, např. z průmyslové fermentace nebo výroby ovocných šťáv. 

Může jít také o biomasu, která se snadno získá bez účelné kultivace. Příkladem jsou různé 

druhy chaluh, které patří k obzvlášť účinným sorbentům. Jsou schopny kumulovat těžké 

kovy v množství až 25 % hmotnosti jejich sušiny a vážou na sebe ionty většiny těžkých 

kovů.26 Tímto biosorpce splňuje požadavky kladené na moderní, ekonomickou 

a ekologickou technologii vhodnou na zpracování velkých objemů odpadních vod 

obsahující těžké kovy. Z důvodu ekonomické výhodnosti procesu, je tedy nutné nalézt 

takovou biomasu, která má velmi dobré sorpční vlastnosti a zároveň je vedlejším nebo 

odpadním produktem průmyslové výroby. 27 

Vzhledem k individuálním schopnostem separovat kov z vodných roztoků, 

poskytují biologické materiály řadu možností využití. Široké spektrum biosorbentů však 

není zcela selektivní vzhledem k jedinému kovu, který by sorbovaly. Odstraňují však 

několik různých druhů nebezpečných kovů z roztoku současně bez ohledu na jejich 

rozdílné koncentrace. Na základé experimentů bylo zjištěno, že při biosorpci probíhá 

iontová výměna na poměrně vysokém stupni a tudíž některé druhy biosorbentů mohou být 

více selektivní ke kationtům a jiné zase k aniontům. 22 

Způsob přípravy biosorbentu je pro každý druh biomasy zcela individuální. Obecný 

postup přípravy zahrnuje promývání vodou (odstranění všech nečistot), promývání 

v redestilované vodě, vysušení a zrnitostní úpravu.9 Následuje aktivační úprava, při níž se 

biosorbent upraví silnou kyselinou respektive zásadou2 a poté se vystaví po několik hodin 

vysoké teplotě (cca 100 °C). Tyto upravy zaručí lepší biosorpční vlastnosti biosorbentu, větší 

snášenlivost k desorpci a dalším sorpčním cyklům a také delší životnost28. 

Důraz při vývoji biosorbentů je kladen nejen na účinnost sorpce kovu, ale také 

na možnost jejich regenerace a uvolnění sorbovaného kovu. Existuje celá rada metod eluce 

kovů s ohledem na vázaný prvek a mechanismus jeho vazby. Při reversibilní sorpci se 

využívají jednoduché nedestruktivní fyzikální a chemické faktory, umožňující regeneraci 
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biomasy a uvolnění kovu. Biomasu lze pak opakovaně využívat v biosorpčních/desorpčních 

cyklech s ohledem na její sorpční kapacitu.2 

4.2.1 Charakteristika zvoleného biosorbentu  

Ořešák královský (Juglans regia) je stromová dřevina původem z jihovýchodní 

Evropy. Pěstuje se především jako užitkový strom pro jedlá semena (Obrázek 4). 

 
Obrázek 4: Plod ořešáku královského (Juglans regia) 

Slupky ořešáku královského jsou tvrdý, chemicky inertní a netoxický materiál. 

Využívají se především jako brusivo, plnivo, přídavek do kosmetických a dentálních 

produktů či jako filtrační prostředek. Díky výborným povrchovým vlastnostem mají 

schopnost plavat na povrchu nebo filtrovat a zároveň se málo opotřebovávají. Vzhledem 

k množství, lehké dostupnosti, nízkým ekonomickým nákladům, možnosti obnovitelnosti 

a také tím, že jsou zemědělský odpadní produkt, splňují základní podmínky pro vyuýití 

jako biosorbentu. Volesky22 uvádí, že by měl biosorbent ve své struktuře obsahovat 

funkční skupiny, které by zprostředkovaly interakci kovu s buněčným povrchem. Jak již 

bylo výše zmíněno, jsou to zejména karboxylové, hydroxylové, karbonylové, aminové 

a fosfátové skupiny. Na základě této skutečnosti je proto nutné znát chemické složení 

buněčné stěny daného biosorbentu. 22-23 

Chemickým složením buněčné stěny slupek ořešáku královského (Juglans regia) 

jsem se zabývala ve své předchozí diplomové práci. Na základě FT-IR spektra jsem získala 

informace o struktuře materiálu. Dle charakteristických pásů jednotlivých funkčních 

skupin v infračerveném spektru jsem zjistila, že slupky ořešáku královského 
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(Juglans regia) obsahují ketony (karbonylová skupina), aromatické sloučeniny, 

methylenovou skupinu, alkoholy a fenoly, tj. hydroxylovou skupinu umožňující interakci 

kovu s povrchem buňky. Slupky ořešáku královského se tedy jeví jako vhodný biologický 

materiál pro záchyt těžkých kovů z odpadních vod. 

4.3 Chrom 

Chrom patří do skupiny těžkých kovů. Zastoupení chromu na Zemi je poměrně 

značné. Průměrný obsah chromu v zemské kůře činí cca 0,1 - 0,2 g/kg. V mořské vodě se 

jeho koncentrace pohybuje pouze kolem 0,05 µg/l. V přírodě se chrom nachází zejména 

ve formě komplexních solí, spinelů, aluminosilikátů a silikátů (ambifoly, pyroxeny), 

ve kterých zastupuje Al(III) a Fe(III).29-30 Nejvýznamnější rudou chromu je chromit 

(FeO.Cr2O3). Významnými rudami jsou také krokoit (PbCrO4) a chromový okr (Cr2O3).
31 

Chrom se může v přírodě vyskytovat v oxidačních stavech od –II do +VI. Běžné jsou 

však pouze oxidační stavy Cr(0) (kovový chrom), Cr(II), Cr(III) a Cr(VI) 32. Ve sloučeninách 

(oxidy, hydroxidy) je nejstálejší v oxidačním stavu Cr(III). Sloučeniny obsahující Cr(VI) 

(chromany, dichromany) vykazují silné oxidační účinky, zatímco sloučeniny chromu 

v oxidačním stavu Cr(III) (chromitany) vykazují silné redukční účinky 33. Šestimocný chrom 

se v přírodě vyskytuje ve formě záporně nabitých komplexů a nedochází tedy k jeho sorpci na 

půdní částice34. 

4.3.1 Toxicita 

Toxicita sloučenin chromu je velmi rozdílná, liší se dle jeho mocenství. Zatímco 

trojmocný chrom je nezbytnou součástí každodenní potravy, patří mezi esenciální stopové 

prvky zúčastňující se metabolismu savců a je nezbytný pro správný metabolismus cukrů 

a tuků, pak naopak šestimocný chrom je klasifikován jako toxická látka, lidský karcinogen 

a silný alergen35. Šestimocný chrom patří tedy díky svým karcinogenním vlastnostem 

k nejvýznamnějším a nejnebezpečnějším kontaminantům životního prostředí vůbec36-37. 

Kontaminace složek životního prostředí chromem se může zdát bezvýznamná oproti rtuti 

či kadmiu, avšak prudké jedovaté účinky šestimocného chromu na rostliny byly 

zaznamenány již při koncentraci přibližně 0,5 mg/l. Smrtící dávka pro dospělého člověka 

byla stanovena na 3 g.32 



Martina Březinová: Studium vlivu Cr (III) na stanovení Cr (VI) sorbovaného pomocí 
slupek ořešáku královského (Juglans regia) 

2012  14 

Některé rostliny, včetně zemědělských, mohou přijmout určitou koncentraci 

chromu z půdy, ale většinou ji zadrží pouze ve svém kořenovém systému, a chrom tak 

nepřechází do dalších pletiv, tvořících nadzemní části. Rostliny jsou tedy schopny 

vstřebávat chrom pouze v chelatované formě a nikoliv anorganické sloučeniny chromu, 

rozpuštěné v půdním prostředí. 38-39  

Šestimocný chrom je velmi toxický pro vodní organismy. Na rozdíl od trojmocného 

chromu je velmi mobilní v životním prostředí, hlavně v půdních vodách, jelikož se 

vyskytuje ve formě záporně nabitých komplexů a nesorbuje se tedy na půdní částice. Jak 

již bylo uvedeno, Cr(VI) je velmi silné oxidační činidlo a v přítomnosti organických látek 

se rychle redukuje na Cr(III). Při nepřítomnosti organických látek a za aerobních podmínek 

je Cr(VI) po dlouhou dobu stabilní. V anaerobním prostředí se velmi rychle redukuje. 

Nebezpečí vysokých koncentrací Cr(VI) tedy hrozí pouze v blízkosti jeho zdroje. Obvykle 

se chrom neakumuluje v potravních řetězcích.34,38 

Pro člověka představují největší ohrožení na zdraví chromany, které prostupují 

buněčnou membránou. V buňce se Cr(VI) redukuje na Cr(III), který se pravděpodobně 

váže na cukr (fosfátové vlákno DNA), a tím indukuje změny v genetickém kódu buňky. 

Sloučeniny Cr(VI) proto vykazují maximální mutagenní účinek v mikrobiálních testech. 
35,39-40 

4.3.2 Antropogenní zdroje znečištění životního prostředí chromem 

Zdroji ve vodách jsou zejména odpadní vody z barevné metalurgie a povrchové 

úpravy, strojírenského, kožedělného a textilního průmyslu. Dalšími zdroji jsou některé 

inhibitory koroze, používané v chladících okruzích, při rozvodu teplé vody nebo při čištění 

kotlů, či odpadní vody z hydraulické dopravy popílků.41 

Chrom může unikat do půdy či podzemní vody také ze špatně zabezpečených 

skládek, či se uvolňovat do prostředí při nakládání s odpady s obsahem chromu (komunální 

odpad, galvanické kaly).33-34,42 
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4.3.3 Transformace chromu ve vodách 

Chrom se pohybuje v ekosystémech specifickými cestami svých biogeochemických 

cyklů. Z těchto cyklů v různých momentech vystupuje a kumuluje se v jednotlivých 

složkách životního prostředí. S mobilitou je úzce spjata rozpustnost jednotlivých forem 

chromu ve vodě. S rostoucí rozpustností sloučeniny, roste mobilita kovu. U rozpuštěných 

látek je podstatné, zda se jedná o stabilní komplex nebo o nestálou hydratovanou iontovou 

sloučeninu. 39 

Distribuce toxických látek, včetně chromu, a jejich koloběh v životním prostředí je 

znázorněn na Obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Distribuce chromu v ekosystému43 

Jak jsem již zmínila, chrom může být ve vodách přítomen pouze v oxidačním 

stupni III a VI. Přítomnost jednotlivých specií chromu ve vodách ovlivňují různé faktory 

jako obsah kyslíku, hodnota pH, množství oxidačních, redukčních a komplexotvorných 

látek.44 

Chromany (CrO4
2-) snadno podléhají protolýze. Vyskytují se v různých iontových 

formách, jejichž distribuce je dána koncentrací chromanu a hodnotou pH prostředí. 

Převážně jsou však dominantní iontové formy HCrO4
- a Cr2O7

2- (Obrázek 6).37 
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Obrázek 6: Zastoupení dominantních forem Cr(VI) ve vodách 37 

Chromany jsou stabilní hlavně v zásaditém prostředí. Při vysokých hodnotách 

redox potenciálu však mohou převažovat i v kyselém prostředí. Většina sloučenin Cr(VI) 

je ve vodě dobře rozpustná. Při odstraňování chromu z vody se proto Cr(VI) nejdříve 

redukuje na Cr(III). V praxi se redukce nejčastěji provádí železnatými solemi.39,42 

K oxidaci Cr(III), či naopak k redukci Cr(VI) může docházet v rozmezí hodnot 

redox potenciálu ve vodách cca od -0,5 V do 0,5 V. Možnost existence jednotlivých forem 

chromu ve vodách při různých hodnotách pH je znázorněna na Obrázku 7.42 

 
Obrázek 7: E – pH diagram systému Cr(III) – Cr(VI) při cCrcelk = 0,01 mmol/l, t = 25 °C, I = 0; 42 
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V přírodních podmínkách je Cr(III) velmi snadno oxidován na Cr(VI) za pomocí 

oxidů manganu. Tato oxidace kyslíkem je však velmi pomalá. Proces probíhá 

v alkalickém prostředí a lze jej rozdělit do tří fází: adsorpce Cr(III) na MnO2, oxidace 

Cr(III) v povrchové vrstvě MnO2 a desorpce reakčních produktů Cr(VI) a Mn(II) zpět 

do kapalné fáze. Tato oxidace probíhá i za nepřítomnosti rozpuštěného kyslíku. 

Trojmocný chrom tvoří také hlavně aqua-hydroxo komplexy, avšak má výraznou 

tendenci tvořit i jiné komplexy s přirozeně se vyskytujícími látkami (aminokyseliny, 

fulvokysliny, huminové kyseliny aj.) Aqua-hydroxo komplexy mají schopnost adsorbce 

na pevné částice, které se běžně vyskytují ve vodách. To vede k imobilizaci Cr(III) 

a následnému snížení jeho koncentrace a biodostupnosti. Komplexy Cr(III) s organickými 

ligandy nejsou tak snadno oxidovatelné jako aqua-hydroxo komplexy. 42,45 

Narozdíl od komplexů Cr(III) jsou komplexy Cr(VI) jen velmi slabě sorbovány 

na povrch anorganických sloučenin. Redukce Cr(VI) na Cr(III) v přírodních vodách 

probíhá v bezkyslíkatém prostředí sloučeninami Fe(II), sulfidy, fulvokyselinami 

a organickými látkami s SH- skupinou. Redukci podporuje kyselé prostředí.42 

Povaha a charakter jednotlivých forem chromu vyskytujících se v odpadních 

vodách jsou odlišné od forem přítomných v přírodních vodách, což je dáno odlišnými 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi průmyslových odpadních vod. U odpadních vod je 

přítomnost a koncentrace jednotlivých forem chromu závislá na technologii výroby, 

hodnotě pH a přítomnosti dalších organických i anorganických látek pocházejících 

z jednotlivých částí provozu.46 

Odpadní vody z metalurgického průmyslu, povrchových úpraven kovů 

a z provozoven, kde se aplikují pigmenty, jsou zdrojem šestimocného chromu, zatímco 

odpadní vody z koželužen a textilního průmyslu jsou zdrojem trojmocného chromu. 

V odpadních vodách z koželužen byl prokázan výskyt mnoha organických komplexů 

s bílkovinami a organickými kyselinami včetně aminokyselin. Ty mohou ovlivňovat 

distribuci forem výskytu, rychlost oxidace a redukce a také sorpční jevy.42  
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části jsem se zabývala metodikou: 

• úpravy a analýzy vzorků biosorbentu,  

• stanovení kinetiky sorpce (rychlosti zachycování studovaného kovu),  

• určení vlivu trojmocného chromu na stanovení šestimocného chromu, 

• odstranění trojmocného chromu. 

5.1 Metodika úpravy vzorků biosorbentu 

Vzhledem k tomu, abych mohla porovnat vzorky s vysráženým trojmocným 

chromem se vzorky bez vysrážení a zjistit tak vliv Cr(III) na vlastní stanovení Cr(VI), 

zachovala jsem stejné podmínky pro úpravu vzorků, jaké jsem použila ve své předchozí 

diplomové práci. Zároveň jsem tak chtěla ověřit reprodukovatelnost použité metodiky. 

Plody ořešáku královského (Juglans regia) proto také pochází ze stejné oblasti, 

tedy mikroregionu Odersko (obec Loučky u Oder). Skořápky (Obrázek 8) jsem očistila, 

pro snazší zpracování rozdrtila na menší částice velikosti cca 2 - 5 cm a nechala je vysušit 

při laboratorní teplotě (20 - 22 °).  

 
Obrázek 8: Skořápky plodu ořešáku královského (Juglans regia) 

Z důvodu zajištění lepších vazebních interakcí a lepšího průběhu procesu biosorpce 

jsem takto mechanicky předupravené vzorky následně tepelně, chemicky a zrnitostně 
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upravila. Na Obrázku 9 je pro přehlednost znázorněno schéma postupu úpravy vzorků 

použitého biosorbentu. 

 

Obrázek 9: Schéma postupu úpravy biosorbentu  
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5.1.1 Zrnitostní úprava sorbentu 

Očištěné, předsušené a rozdrcené skořápky plodu ořešáku královského 

(Juglans regia) jsem drtila na mobilním drtiči Raptor 624, model HT 6523 (Werco, Česká 

republika). Zrnitostní úpravu jsem provedla sítováním přes nerezová síta Retsch 

(Německo) na zrnitostní třídy 3 - 4 mm a 4 - 5 mm pro zajištění co největšího povrchu 

sorbentu (viz Obrázek 10). Parametry zrnitostní úpravy jsem pro možné porovnání a lepší 

zhodnotitelnost všech výsledků zachovala stejné jako ve své předchozí diplomové práci. 

 
Obrázek 10: Vzorky skořápek sítované na zrnitostní třídy: (a) 3 - 4 mm a (b) 4 - 5 mm 

5.1.2 Tepelná úprava sorbentu 

Takto zrnitostně připravený sorbent jsem dále sušila v sušárně ECOCELL standard 

(fa BMT, a.s. - MM Group, Česká republika) při 105±1 °C.  

Sorbent jsem za stejných podmínek tepelně upravila také po chemické aktivaci, a to 

do konstantní hmotnosti v rámci zajištění přesné navážky pro stanovení adsorpční kinetiky 

a rovnováhy procesu biosorpce. 
  

5.1.3 Chemická úprava sorbentu 

Chemická aktivace napomáhá zpřístupnění funkčních skupin pro vazbu s kovy 

v procesu biosorpce. Dle svých předchozích zkušeností jsem prováděla chemickou 

úpravu vzorků pomocí aktivačního činidla kyseliny chlorovodíkové (HCl) 

o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l, což zajistí kyselé prostředí, ve kterém je 

a b 



Martina Březinová: Studium vlivu Cr (III) na stanovení Cr (VI) sorbovaného pomocí 
slupek ořešáku královského (Juglans regia) 

2012  21 

šestimocný chrom nejstabilnější. K zjištění nejvhodnějšího způsobu aktivace jsem opět 

stanovila dobu aktivace pro jednotlivá činidla na dobu 5, 15, 30 a 45 min. dle své 

předchozí diplomové práce. Chemická aktivace vzorků je uvedena v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Chemická aktivace vzorků. 

aktivační činidlo c (mol/l) zrnitost (mm) τ (min.) V (ml) 

HCl 

0,1 

3-4 4-5 5 

1 000 

3-4 4-5 15 

3-4 4-5 30 

3-4 4-5 45 

1 

3-4 4-5 5 

3-4 4-5 15 

3-4 4-5 30 

3-4 4-5 45 

2 

3-4 4-5 5 

3-4 4-5 15 

3-4 4-5 30 

3-4 4-5 45 

Vysvětlivky: c - koncentrace aktivačního činidla; τ - doba aktivace; V - objem aktivačního činidla; 

K tepelně a mechanicky upravenému vzorku sorbentu jsem přidala roztok 

příslušného aktivačního činidla a aktivovala jsem ho za stálého třepání na třepačce typu 

GFL 3015, (fa GFL, Německo) při konstantních otáčkách 150 ot./min. v časových 

intervalech 5, 15, 30 a 45 min. pro každou koncentraci aktivačního činidla. Po ukončení 

aktivace jsem vzorek promyla redestilovanou vodou a nechala ho v ní 24 h odstát, aby byl 

odstraněn případný zbytek aktivačního činidla. Poté jsem sorbent oddělila umělohmotným 

sítkem o velikosti ok 1 mm od roztoku a, jak jsem již výše zmínila, sušila ho při teplotě 

105 °C do konstantní hmotnosti.  

5.2 Metodika analýzy vzorků biosorbentu 

K základním charakteristikám sorbentu patří chemické složení. Elementární obsah 

prvků ve vzorcích, včetně reaktivních skupin důležitých pro vazbu kovů z roztoků jsem 
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popisovala ve své předchozí diplomové práci a získané znalosti dále využila 

v kapitole 7 Diskuse. 

Obsahy šestimocného chromu ve vzorcích sorbentu po procesu biosorpce byly 

analyzovány spektrofotometrickou metodou dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost 

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

Po předběžné úpravě vzorku, jejímž účelem bylo stabilizovat přítomné oxidační stupně 

Cr(VI) a Cr(III), reagoval Cr(VI) v kyselém prostředí s 1,5-difenylkarbazidem 

za tvorby červenofialového chrom-1,5-difenylkarbazonového komplexu. Absorbance 

chrom-1,5-difenylkarbazonového komplexu byla měřena při vlnové délce 540 nm. 

Analýza byla provedena na přístroji DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, německo), 

v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity v Ostravě. 

5.2.1 Metodika modelování kinetiky adsorpce 

Pomocí modelování adsorpční kinetiky lze zjistit potřebnou dobu expozice 

pro biosorpci daného kovu a ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi. Podmínky 

pro modelování kinetiky adsorpce jsem pro možné porovnání a lepší zhodnotitelnost všech 

výsledků zvolila na základě své předchozí diplomové práce. 

K modelování adsorpční kinetiky bylo nutné připravit modelové roztoky 

šestimocného chromu. Roztok kovu by měl být připraven v nejvyšší možné koncentraci, 

kterou je sorbent schopný sorbovat. Parametry modelových roztoků jsem zachovala stejné 

jako ve své předchozí diplomové práci. Maximální vstupní koncentrace modelových 

roztoků šestimocného chromu byla zvolena 100 mg/l, jelikož průměrné koncentrace 

celkového chromu v průmyslových odpadních vodách se pohybují v desítkách mg/l. Zásobní 

standardní roztok o koncentraci 1g/l jsem připravila ze standardu K2Cr2O7 (fa PENTA, 

Česká republika). Modelové roztoky šestimocného chromu jsem připravovala ředěním 

zásobního roztoku a vždy čerstvý v den užití.  

K cca 1 g (přesná hodnota byla vždy zaznamenána a použita pro výpočet adsorpční 

kapacity) mechanicky, tepelně a chemicky upraveného vzorku biosorbentu jsem přidala 

50 ml modelového roztoku šestimocného chromu o koncentraci 100 mg/l a vzorky umístila 
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na třepačku typu GFL 3015, (fa GFL, Německo), kde jsem je nechala třepat 

při 150 ot./min., aby byly zaručeny co nejideálnější podmínky pro sorpci (viz Obrázek 11).  

 
Obrázek 11: Třepačka typu GFL 3015 fa GFL, Německo 

Ve stanovených časových intervalech 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12 a 24 h byla sorpce 

ukončena a vzorky zfiltrovány přes filtrační papír o hustotě 84 g/m2. Poté jsem ve vzorcích 

stanovila hodnotu pH pomocí přístroje pH testr 10 firmy LOVIBOND a dle potřeby ji 

upravila na neutrální hodnotu. Následně jsem u výsledného filtrátu provedla odstranění 

trojmocného chromu ze vzorku srážením pomocí síranu hlinitého. Tato metodika odstranění 

trojmocného chromu byla pro tyto účely verifikována pro laboratoř Institutu 

Environmentálního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. 

Spektrofotometricky jsem stanovila vstupní koncentraci (ci) šestimocného chromu 

v modelovém roztoku a následně zbytkovou koncentraci (cf) šestimocného chromu 

po procesu biosorpce (Obrázek 12). Vzorky modelových roztoků Cr (VI) a výsledných 

filtrátů jsem ředila tak, aby koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky přístroje (tedy 

0 – 1 mg/l). Každé měření jsem prováděla třikrát v rámci kontroly a zachování 

reprodukovatelnosti výsledků, všechny uváděné výsledky jsou tedy střední hodnotou 

průměru. Spektrofotometrické stanovení jsem provedla bezprostředně po ukončení sorpce. 
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Obrázek 12: Spektrofotometrické stanovení Cr(VI) na přístroji HACH typ DR2800  

Na základě naměřených vstupních koncentrací (ci) a výstupních koncentrací (cf) 

jsem vypočítala adsorpci šestimocného chromu q pomocí následujícího vztahu (1): 21 

∙
   (1) 

kde je:  

q  adsorpce kovu (mg/g);  

V  objem modelového roztoku šestimocného chromu (l);  

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

cf  výstupní koncentrace modelového roztoku šestimocného chromu (mg/l);  

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

Ke grafickému znázornění závislosti adsorpce šestimocného chromu ořešákem 

královským na čase jsem použila program „Microsoft Office Excel“. 
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6 VÝSLEDKY 

Ze studia kinetiky adsorpce Cr(VI) v závislosti na způsobu fyzikální a chemické 

úpravy vzorků skořápek ořešáku královského (Juglans regia) vyplývá, že adsorpční 

rovnováha se ustavuje u všech vzorků po 12 h. K maximální adsorpci šestimocného 

chromu, však dochází u jednotlivých vzorků v různých časových intervalech. Závislost 

obsahu šestimocného chromu na době expozice při různých koncentracích HCl je 

zobrazena na Obrázcích 13 - 18. Grafy na obrázcích dále také znázorňují vliv trojmocného 

chromu na stanovení šestimocného chromu. Je z nich velmi dobře patrné, že vzorky 

u nichž došlo k vysrážení trojmocného chromu, vykazují mnohem vyšší sorpční kapacitu 

než vzorky bez vysrážení. 

Pro přehlednost jsem znázornění jednotlivých závislostí rozdělila dle zrnitosti 

sorbentu a koncentrace aktivačního činidla. Veškeré vzorky byly spektrofotometricky 

stanoveny bezprostředně po ukončení procesu biosorpce. Jak se totiž při experimentech 

ukázalo, doba mezi ukončením procesu biosorpce a spektrofotometrickým stanovením 

významně ovlivňuje množství šestimocného chromu ve vodném roztoku. 

Při spektrofotometrickém stanovení vzorku 0. den, 1. den a 2. den nebyl rozdíl nijak 

výrazný. Naopak při spektrofotometrickém stanovení vzorku 14. den byl obsah 

šestimocného chromu ve vodném roztoku 3× nižší než 0. den (viz Tabulka 3). To dokazuje 

postupnou transformaci šestimocného chromu na trojmocný.  

Tabulka 3: Adsorpce Cr(VI) sorbentem ořešákem královským (Juglans regia) po 30 min. v závislosti 
na době spektrofotometrického stanovení po ukončení procesu biosorpce 

vzorek q (mg/g) 

0. den 

q (mg/g) 

1. den 

q (mg/g) 

2. den 

q (mg/g) 

14. den 

HCl/3-4/1/30/a* 0,76 0,80 0,82 2,82 

HCl/3-4/1/30/b* 0,75 0,83 0,84 2,89 

HCl/3-4/1/30/a 0,29 0,37 0,40 2,19 

HCl/3-4/1/30/b 0,31 0,38 0,39 2,04 

Vysvětlivky:  označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla 
(mol/l)/doba aktivace/ * s vysrážením Cr(III) ; q - adsorpční kapacita (mg/g);  

Pro vlastní hodnocení byl použit vzorek aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min. a zrnitostní třídy 3 - 4 (HCl/3-4/1/30), vždy dvakrát pro 

každý den (vzorek a, b). I zde jsem odlišila vzorky, u nichž došlo k vysrážení trojmocného 
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chromu (označení *), které vykazovaly mnohem vyšší sorpční kapacitu než vzorky bez 

vysrážení. Z výsledných hodnot v rámci jedné analýzy (vzorky a, b) lze konstatovat, že použitá 

metoda je reprodukovatelná. Odchylka mezi vzorky a, b činila max. 7%. 

Aktivace HCl o koncentraci 0,1 mol/l. 

Vzorky biosorbentů aktivované 0,1 mol/l HCl prokazovaly nejnižší účinnost 

sorpce z celé série studovaných zrnitostních tříd a aktivačních činidel. Ze vzorků 

zrnitostní třídy 3 - 4 mm aktivovaných 0,1 mol/l HCl vykazoval nejvyšší sorpční 

kapacitu pro šestimocný chrom upravený vzorek (vysrážení Cr(III) před 

spektrofotometrickým stanovením) s dobou aktivace 45 min. (HCl/3-4/0,1/45/*) a to 

1,98 mg/g (účinnost 39,6 %). Nižší sorpční kapacitu jsem zaznamenala u vzorků s dobou 

aktivace 5, 15, 30 min., což potvrzuje význam chemické aktivace biosorbentu.  

Jak je z následujícího Obrázku 13 patrné, vzorky biosorbentu, u kterých bylo 

provedeno vysrážení trojmocného chromu, vykazovaly mnohem vyšší sorpční kapacitu 

a tedy i účinnost. Nejvyšší sorpční kapacita bez vysrážení trojmocného chromu 

(1,46 mg/g) byla stanovena u vzorku s dobou aktivace 45 min. (HCl/3-4/0,1/45). Účinnost 

biosorpčního procesu tedy byla 29,2 %.  

 

Obrázek 13: Závislost obsahu Cr(VI) na době expozice a odstranění Cr(III) 

Vysvětlivky: označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba 
aktivace/* - s vysrážením 
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Rozdíl v účinnosti (cca 8 %) u vzorků aktivovaných 0,1 mol/l HCl zrnitosti 3 – 4 mm 

s vysrážením trojmocného chromu a bez vysrážení činí, není příliš významný, avšak již 

zde je vliv trojmocného chromu patrný. 

U vzorků zrnitostní třídy 4 - 5 mm aktivovaných 0,1 mol/l HCl jsem zaznamenala 

nejvyšší sorpční kapacitu, po vysrážení trojmocného chromu, pro šestimocný chrom (1,61 

mg/g) u vzorku s dobou aktivace 15 min. (HCl/4-5/0,1/15/*). Účinnost biosorpce tedy byla 

32,3 %. Ostatní vzorky vykazovaly podobnou sorpční kapacitu, a to 1,51 - 1,59 mg/g, 

s účinností 30,1 - 31,9 %. I u této zrnitosti je patrné, že vzorky, u kterých bylo provedeno 

vysrážení trojmocného chromu, vykazovaly vyšší sorpční kapacitu a tedy i účinnost.  

Naopak nejvyšší sorpční kapacita bez vysrážení trojmocného chromu byla 

zaznamenána u vzorku s dobou aktivace 5 min. (HCl/4-5/0,1/5), a to 1,38 mg/g s účinností 

27,6 %. Rozdíl v účinnosti u vzorků aktivovaných 0,1 mol/l HCl 4 - 5 mm s vysrážením 

trojmocného chromu a bez vysrážení je 4,1 - 7,9 %. V porovnání s účinností stejně 

aktivovaného biosorbentu zrnitosti 3 - 4 mm dokazují tyto hodnoty nevhodnost využití 

vyšší zrnitostní třídy biosorbentu (viz Obrázek  14). 

 

Obrázek 14: Závislost obsahu Cr(VI) na době expozice a odstranění Cr(III) 

Vysvětlivky: označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba 
aktivace/s vysrážením 
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Závěrem lze konstatovat, že vzorky aktivované 0,1 mol/l HCl vykazovaly 

nejnižší sorpční kapacitu a tedy také nejnižší účinnost sorpce šestimocného chromu 

v porovnání s koncentracemi 1 mol/l HCl a 2 mol/l HCl. Nevhodná je tato koncentrace 

také z hlediska potřeby delší doby aktivace biosorbentu. 

Aktivace HCl o koncentraci 1 mol/l. 

Vzorky biosorbentů aktivované 1 mol/l HCl prokazovaly vyšší účinnost sorpce, 

než vzorky aktivované 0,1 mol/l HCl, což opět dokazuje význam chemické aktivace 

biosorbentu. Při porovnání vzorků zrnitosti 3 - 4 mm také vyplývá, že při vyšší 

koncentraci aktivačního činidla je dostačující kratší doba aktivace biosorbentu. 

Jak lze rovněž vidět na Obrázku 15, nejvyšší sorpční kapacitu (2,38 mg/g) vykazoval 

vysrážený vzorek zrnitosti 3 - 4 mm s dobou aktivace 5 min. (HCl/3-4/1/5/*), jehož účinnost 

byla 47,4%. Stejný vzorek bez vysrážení (HCl/3-4/1/5) vykazoval sorpční kapacitu 1,44 mg/g 

a účinnost 28,8 %. Rozdíl v účinnosti je zde tedy cca 19 %, což už je statisticky významné. 

Nejvyšší nárůst účinnosti po vysrážení trojmocného chromu byl zaznamenán u vzorku s dobou 

aktivace 45 min. (HCl/3-4/1/45), a to 23,3 %. Celkově byl rozdíl mezi vzorky s vysráženým 

trojmocným chromem a bez vysrážení v rozmezí 11,0 - 23,3 %. 

 
Obrázek 15: Závislost obsahu Cr(VI) na době expozice a odstranění Cr(III) 

Vysvětlivky: označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba 
aktivace/s vysrážením 
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U vzorků zrnitostní třídy 4 - 5 mm se stejně jako u zrnitostní třídy 3 - 4 mm 

projevil pozitivní vliv zvýšení koncentrace aktivačního činidla na účinnost sorpce, 

přesto se nižší zrnitost biosorbentu opět jeví jako vhodnější.  

Nejvyšší sorpční kapacitu ze vzorků biosorbentu aktivovaných 1 mol/l HCl zrnitostní 

třídy 4 - 5 mm vykazoval vysrážený vzorek s dobou aktivace 45 min. (HCl/4-5/1/45/*), a to 

2,25 mg/g, účinnost 45,1 % (viz Obrázek  16). Ostatní vzorky vykazovaly sorpční kapacitu 

v rozmezí 1,86 - 2,21 mg/g, s účinností 37,2 - 44,4 %. Vzorky bez vysrážení trojmocného 

chromu měly hodnoty sorpční kapacity v rozmezí 1,16 - 1,33 mg/g, s účinností 23,2 - 26,6 %. 

Účinnost sorpce díky vysrážení trojmocného chromu tedy u nejlepšího vzorku vzrostla 

o 20,4 %. Tyto hodnoty poukazují na potřebu delší doby chemické aktivace při vyšší 

zrnitosti biosorbentu. 

 
Obrázek 16: Závislost obsahu Cr(VI) na době expozice a odstranění Cr(III) 

Vysvětlivky: označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba 
aktivace/s vysrážením 

Aktivace HCl o koncentraci 2 mol/l. 

Ze vzorků zrnitostní třídy 3 - 4 mm aktivovaných 2 mol/l HCl jsem stanovila 

nejvyšší sorpční kapacitu u vzorku s dobou aktivace 30 min. a to jak pro vzorky bez 

vysrážení trojmocného chromu (HCl/3-4/2/30), tak také s vysrážením (HCl/3-4/2/30/*). 

Sorpční kapacita tohoto vzorku je bez vysrážení trojmocného chromu 1,27 mg/g 
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(účinnost 25,4 %). U vzorku s vysráženým trojmocným chromem má sorpční kapacita 

hodnotu 2,48 mg/g a účinnost 49,4 %. Po vysrážení trojmocného chromu tedy účinnost 

vzrostla o 19,3 %. Celkově je tento vzorek biosorbentu pro biosorpci šestimocného 

chromu nejúčinnější. 

U ostatních vzorků s vysráženým trojmocným chromem zrnitosti 3 - 4 mm 

aktivovaných 2 mol/l HCl se sorpční kapacita pohybovala v rozmezí 1,82 - 2,05 mg/g, 

tj. účinností 36,5 - 41,1 %. Oproti vzorkům bez vysrážení trojmocného chromu došlo 

k nárůstu účinnosti v průměru o 16 % (viz Obrázek  17). 

 
Obrázek 17: Závislost obsahu Cr(VI) na době expozice a odstranění Cr(III) 

Vysvětlivky: označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba 
aktivace/s vysrážením 
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kapacitu 2,12 mg/g a účinnost 42,5 % při době chemické aktivace 30 min., 

(viz Obrázek  18). 

 
Obrázek 18: Závislost obsahu Cr(VI) na době expozice a odstranění Cr(III) 

Vysvětlivky: označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba 
aktivace/s vysrážením 

Tato koncentrace se v porovnání s koncentrací 1 mol/l HCl jeví jako méně 

vhodná, jak z hlediska účinnosti sorpce, tak také z ekonomického hlediska spotřeby 

aktivačního činidla. 

Adsorpce šestimocného chromu jednotlivými vzorky sorbentu po ustanovení 

adsorpční rovnováhy jsou pro přehled uvedeny v následující Tabulce 4. Nejlepší studované 

vzorky jsou znázorněny červeně. 
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Tabulka 4: Adsorpce Cr(VI) sorbentem ořešákem královským (Juglans regia) po ustanovení rovnováhy. 

vzorek q (mg/g) η (%) q* (mg/g) η* (%) η* - η (%) 

HCl/3-4/0,1/5 1,05 21,0 1,75 35,2 14,2 

HCl/3-4/0,1/15 1,20 24,0 1,49 29,9 5,9 

HCl/3-4/0,1/30 1,23 24,6 1,66 33,3 8,7 

HCl/3-4/0,1/45 1,46 29,2 1,98 39,6 10,4 

HCl/3-4/1/5 1,44 28,8 2,38 47,4 18,6 

HCl/3-4/1/15 1,42 28,4 2,01 40,2 11,8 

HCl/3-4/1/30 1,13 22,6 1,67 33,6 11,0 

HCl/3-4/1/45 1,04 20,8 2,21 44,1 23,3 

HCl/3-4/2/5 1,17 23,4 2,05 41,1 17,7 

HCl/3-4/2/15 1,06 21,2 1,82 36,5 15,3 

HCl/3-4/2/30 1,27 25,4 2,48 49,4 24,0 

HCl/3-4/2/45 1,17 23,4 1,99 40,0 16,6 

HCl/4-5/0,1/5 1,38 27,6 1,59 31,7 4,1 

HCl/4-5/0,1/15 1,31 26,2 1,61 32,3 6,1 

HCl/4-5/0,1/30 1,20 24,0 1,59 31,9 7,9 

HCl/4-5/0,1/45 1,21 24,2 1,51 30,1 5,9 

HCl/4-5/1/5 1,33 26,6 1,86 37,2 10,6 

HCl/4-5/1/15 1,32 26,4 2,21 44,4 18,0 

HCl/4-5/1/30 1,16 23,2 2,17 43,6 20,4 

HCl/4-5/1/45 1,29 25,8 2,25 45,1 19,3 

HCl/4-5/2/5 0,96 19,2 2,03 40,7 21,5 

HCl/4-5/2/15 0,97 19,4 1,95 39,1 19,7 

HCl/4-5/2/30 1,20 24,0 2,12 42,5 18,5 

HCl/4-5/2/45 1,24 24,8 2,08 41,7 16,9 
Vysvětlivky:  označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla 
(mol/l)/doba aktivace; q - adsorpční kapacita bez vysrážení Cr(III) (mg/g); q* - adsorpční kapacita 
s vysrážením Cr(III) (mg/g); η – účinnost sorpce bez vysrážení Cr(III) (%); η* – účinnost sorpce s 
vysrážením Cr(III) (%); η* - η - rozdíl v účinnosti (%); 
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7 DISKUSE 

Buněčná stěna představuje primární strukturu buňky, kde dochází k interakci 

s kontaminantem. Ve své předchozí diplomové práci jsem zjistila, že buněčná stěna slupek 

ořešáku královského je složena především z celulosy, hemicelulosy a ligninu. Dále 

obsahuje pektiny, proteiny, lipidy, suberin, kutin, minerální látky aj. Tyto polymerní látky 

jsou bohatými zdroji různých funkčních skupin, které jsou zodpovědné za vazbu 

kontaminantů.  Šestimocný chrom vystupuje ve vodném roztoku jako anion, tedy se váže 

na skupiny s kladným nábojem. Biologický materiál však v prostředí obvykle vystupuje 

jako záporně nabitý, což znamená přebytek záporně nabitých skupin oproti kladným. 

Chemickou a fyzikální modifikací povrchu buněčné stěny biomasy se tedy dosáhne 

zvýšení počtu vhodných funkčních skupin k vazbě kontaminantu.  

Dle tohoto předpokladu se z hlediska hodnot sorpční kapacity a účinnosti sorpce 

nejlépe osvědčila nejvyšší koncentrace aktivačního činidla, tedy HCl o koncentraci 2 mol/l. 

Avšak z celkového pohledu, včetně ekonomických aspektů, se mi jeví koncentrace 1 mol/l 

vhodnější. Rozdíl v účinnosti sorpce u vzorků s vysráženým Cr(III) je minimální (2 %) 

a náklady na chemickou aktivaci biosorbentu budou o 50 % nižší.  

Při porovnání studovaných vzorků také vyplynulo, že při vyšší koncentraci 

aktivačního činidla je dostačující kratší doba aktivace biosorbentu, což je důležité 

zejména z provozního hlediska. Vyšší koncentrace aktivačního činidla zajistí rychlejší 

modifikaci povrchu sorbentu. 

Při porovnání jednotlivých studovaných vzorků biosorbentu je zřejmé, že při vyšší 

zrnitosti biosorbentu je dosahováno mnohem nižších hodnot účinnosti a to bez ohledu na 

vysrážení trojmocného chromu. Tato skutečnost potvrdila závěry o vhodnosti použití nižší 

zrnitosti biosorbentu, čímž se dosáhne většího měrného povrchu studovaného sorpčního 

materiálu a tedy i větší účinnosti procesu biosorpce. Na základě tohoto závěru by bylo 

vhodné ověřit účinnost mnohem nižších zrnitostních tříd daného biosorbentu a zjistit tedy 

do jaké míry je účinnost sorpce závislá na velikosti měrného povrchu daného sorbentu.  

Hlavní poznatek přineslo studium vlivu trojmocného chromu na stanovení 

šestimocného chromu. Ze studia kinetiky sorpce jednotlivých vzorků je zřejmé, že 

vzorky bez vysrážení trojmocného chromu vykazovaly daleko nižší účinnost než 
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vzorky, u kterých byl trojmocný chrom vysrážen. Při koncentraci HCl 0,1 mol/l nebyl 

tento rozdíl tak markantní, činil v průměru pouze 8 %. Při nízké koncentraci aktivačního 

činidla nedošlo k výrazné modifikaci povrchu buněčné stěny a tedy vzniku vhodných 

funkčních skupin pro vazbu kovu. Avšak se zvýšením koncentrace aktivačního činidla, a tedy 

s větším zásahem do struktury buněčné stěny sorbentu, došlo k nárůstu účinnosti sorpce, což se 

projevilo také větším rozdílem mezi vzorky s vysrážením a bez vysrážení trojmocného 

chromu.  

Největšího rozdílu v účinnosti bylo dosaženo u vzorku zrnitosti 3 - 4 mm aktivovaného 

2 mol/l HCl po dobu 30 min., a to 24 %, což už je statisticky významná hodnota.  Důvodem se 

zdá být mechanismus aniontové a kationové adsorpce. Část Cr(VI) se redukuje na Cr(III) a obě 

tyto formy jsou následně adsorbovány biomasou. Nejspíše díky kyselému pH, ve kterém 

proces probíhá, se většina Cr(VI) váže na sorbent, zatímco Cr(III) zůstává i nadále v roztoku. 

K novým poznatkům patří také vysoký rozdíl v sorpční kapacitě jednotlivých vzorků 

dle doby mezi ukončením procesu sorpce a spektrofotometrickým stanovením. Pokud vzorky 

nejsou stanoveny bezprostředně po ukončení sorpce, dochází postupně k již zmíněné částečné 

redukci šestimocného chromu na trojmocný. Částečná redukce toxického Cr(VI) na netoxický 

Cr(III) se jeví jako výhodná z hlediska snížení obsahu zbytkového Cr(VI) ve vodném roztoku 

po biosorpci. Na základě tohoto závěru by bylo vhodné ověřit, do jaké míry může probíhat 

redukce Cr(VI) na Cr(III) za daných podmínek v závislosti na čase. 

Řešením pro zachování Cr(VI) při dlouhodobém uchovávání je přidání siřičitanu 

sodného k neutralizovanému filtrátu, který redukuje oxidační látky a tím deaktivuje šestimocný 

chrom. 
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8 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem studovala vliv trojmocného chromu na stanovení 

šestimocného chromu sorbovaného pomocí slupek ořešáku královského (Juglans regia) 

jako potenciálního biosorbentu pro odstraňování šestimocného chromu z vodných roztoků. 

Na základě studia kinetiky sorpce jsem se snažila zhodnotit rozdíl v účinnosti procesu 

biosorpce s odstraněním a bez odstranění trojmocného chromu a tím tedy doplnit 

informace o možnostech a podmínkách využití slupek ořešáku královského (Juglans regia) 

jako biosorbentu vhodného k biosorpci šestimocného chromu. Jednotlivými cíly mé 

diplomové práce bylo:  

Mechanická, tepelná a chemická úprava biosorbentu 

Slupky ořešáku královského (Juglans regia) byly podrceny, pomlety a následně 

sítováním zrnitostně roztříděny na frakce 3 - 4 mm a 4 - 5 mm. V rámci tepelné úpravy byl 

sorbent nejprve volně sušen při laboratorní teplotě 25 °C a následně v sušárně 

při 105±1 °C. Pro chemickou úpravu biosorbentu byla jako aktivační činidlo použita 

kyselina chlorovodíková o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l v časech aktivace 

5, 15, 30 a 45 min. Po chemické aktivaci byl aktivovaný sorbent promyt destilovanou 

vodou a ponechán v ní po dobu 24 h pro zajištění úplného odstranění aktivačního činidla. 

Touto chemickou aktivací bylo zaručeno kyselé prostředí (pH=1,1) pro proces biosorpce, 

ve kterém je šestimocný chrom stabilní.   

Studium kinetiky adsorpce Cr(VI) v závislosti na způsobu fyzikální a chemické úpravy 

vzorků skořápek ořešáku královského (Juglans regia) 

K modelaci kinetiky adsorpce jsem pro možné srovnání použila stejně mechanicky, 

tepelně a chemicky upravený biosorbent, jako ve své předchozí diplomové práci, 

tj. zrnitost 3 – 4 mm a 4 – 5 mm, aktivace HCl o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l. 

Dodržela jsem také stejné podmínky procesu sorpce tj. 150 ot/min, teplota 25 °C, 

počáteční koncentrace biosorbentu 1 g. 

Při takto stanovených podmínkách docházelo k ustavení sorpční rovnováhy u všech 

studovaných vzorků po 12 hod. Nejvyšší účinnost v odstraňování Cr(VI) z modelového 

roztoku bylo zaznamenáno u vzorku zrnitostní frakce 3 – 4 mm, aktivovaného 2 mol/l HCl 

s časem aktivace 30 min, jehož účinnost dosáhla 49,4 %. O něco menší účinnost, 47,4 %, 
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vykazoval vzorek zrnitostní frakce 3 – 4 mm, aktivovaný 1 mol/l HCl s časem aktivace 

5 min. To poukazuje na možnost použití slabší koncentrace aktivačního činidla, a tedy 

snížení nákladů na proces biosorpce bez výrazného snížení účinnosti procesu. 

Studium vlivu trojmocného chromu na stanovení šestimocného chromu 

Při porovnání jednotlivých vzorků, které byly využity k modelaci kinetiky 

adsorpce, bylo zjištěno, že vzorky, u nichž nebylo provedeno vysrážení trojmocného 

chromu, vykazovaly daleko nižší účinnost, než vzorky u kterých byl trojmocný chrom 

vysrážen. S růstem koncentrace aktivačního činidla použitého k chemické aktivaci 

sorbentu rostl také rozdíl mezi vzorky s vysrážením a bez vysrážení trojmocného chromu 

v procentech účinnosti. Při nízké koncentraci HCl (0,1 mol/l) činil rozdíl v průměru pouze 

8 %, s rostoucí koncentrací aktivačního činidla činil tento rozdíl u mnoha vzorků více než 

20 %. Největšího rozdílu v účinnosti bylo dosaženo u vzorku zrnitosti 3 – 4 mm 

aktivovaného 2 mol/l HCl po dobu 30 min., a to 24 %. Statisticky je již tato hodnota 

významná a lze tedy konstatovat, že trojmocný chrom obsažený ve zbytkovém modelovém 

roztoku po procesu biosorpce velmi ovlivňuje stanovovanou hodnotu zbytkového 

šestimocného chromu a tedy posouzení účinnosti procesu biosorpce. 

Ověření reprodukovatelnosti metodiky  

Odchylka výsledných hodnot jednotlivých vzorků v rámci jedné analýzy činila 

max. 7 %. Statisticky tato hodnota není významná a dá tedy konstatovat, že použitá 

metodika je reprodukovatelná. 

Slupky ořešáku královského (Juglans regia) vykazují dobré výsledky při biosorpci 

šestimocného chromu z vodného roztoku. Lze je tedy využít pro odstraňování 

šestimocného chromu z vodných roztoků v praxi za předpokladu dodržení optimálních 

podmínek pro průběh biosorpce. Dodržení optimálních podmínek však vyžaduje další 

nemalé náklady na chemikálie a následné čištění, což se nejeví jak z ekonomického tak 

z ekologického hlediska nikterak výhodně. Jelikož však stabilita šestimocného chromu 

závisí na pH prostředí, je tedy otázkou, zda existuje vhodnější sorbent k odstraňování 

šestimocného chromu, u něhož náklady na úpravu pH prostředí a následné čištění budou 

nižší. 

Pro rozšíření mé studie navrhuji vyzkoušet možnost využití slupek ořešáku 

královského (Juglans regia) pro biosorpci Cr(VI) v přítomnosti dalších iontů různých kovů 
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v modelovém roztoku.  Ty by mohly mít významný vliv při obsazování volných vazebných 

míst na povrchu sorbentu. Bylo by také vhodné experimentálně ověřit danou metodiku 

na reálných vzorcích odpadní vody. 
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