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Anotace 

 Tato diplomová práce popisuje sorpci těţkých kovů pomocí biosorbentu. První 

kapitola je věnována těţkým kovům a jejich výskytu v ţivotním prostředí. Další kapitola 

pojednává o základních charakteristikách chromu. Teorie dále popisuje problematiku 

sorpce těţkých kovů z vodných roztoků. Experimentální část se zaobírá porovnáváním 

sorpčních vlastností dvou biosorbentů a to CANSORBU a smrkových pilin.  

Klíčová slova: chrom, sorpce, CANSORB, smrkové piliny 

 

 

 

Summary 

 This thesis describes the sorption of heavy metals with biosorbents. The first 

chapter is devoted to heavy metals and their occurrence in the environment. The next 

chapter discusses the basic characteristics of chromium. Problem of sorption of heavy 

metals from aqueous solutions is also describes in this theory. The experimental part is 

concerned with comparing the sorption properties of two biosorbents - Cansorb and spruce 

sawdust. 

Keywords: chromium, sorption, CANSORB,  spruce sawdust 

 

 

 

 

 



Obsah 
Seznam pouţitých zkratek ..................................................................................................... 8 

1. Úvod ............................................................................................................................... 1 

2. Cíl práce ......................................................................................................................... 1 

3. Těţké kovy ..................................................................................................................... 2 

3.1 Těţké kovy v ţivotním prostředí ............................................................................. 2 

3.1.1. Voda ................................................................................................................. 3 

3.1.2. Půda ................................................................................................................. 3 

3.1.3. Ovzduší ............................................................................................................ 4 

3.2 Těţké kovy a jejich sloučeniny ............................................................................... 4 

4. Chrom ............................................................................................................................ 6 

4.1 Základní charakteristika .......................................................................................... 6 

4.1.1. Výskyt .............................................................................................................. 6 

4.1.2. Výroba ............................................................................................................. 7 

4.1.3. Vlastnosti a pouţití .......................................................................................... 7 

4.2 Pouţití chromu v průmyslu ..................................................................................... 9 

4.2.1. Sklářský průmysl ............................................................................................. 9 

4.2.2. Textilní průmysl ............................................................................................. 10 

4.2.3. Koţedělný průmysl ........................................................................................ 10 

4.2.4. Strojírenský průmysl ...................................................................................... 10 

4.3 Ekologicko – hygienické aspekty .......................................................................... 11 

4.4 Toxikologie chromu .............................................................................................. 12 

4.5 Toxicita pro člověka .............................................................................................. 14 

5. Princip sorpce a charakteristika sorbentů .................................................................... 15 

5.1 Biosorpce............................................................................................................... 17 

5.1.1. Rovnováha procesu biosorpce ....................................................................... 18 

5.1.2. Techniky procesu biosorpce .......................................................................... 21 

5.1.3. Perspektivita procesu biosorpce ..................................................................... 23 

5.2 Sorbenty ................................................................................................................ 25 

5.2.1. CANSORB ..................................................................................................... 25 

5.2.2. Piliny .............................................................................................................. 26 

5.3 Atomová absorpční spektrometrie ........................................................................ 27 

6. Experimentální část ...................................................................................................... 28 

6.1 Popis vzorku .......................................................................................................... 28 

6.2 Příprava roztoku .................................................................................................... 29 



6.3 Pracovní postup ..................................................................................................... 30 

6.4 Vyhodnocení výsledků .......................................................................................... 31 

7. Závěr ............................................................................................................................ 35 

Seznam pouţité literatury .................................................................................................... 36 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 40 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek 

AAS  Atomová absorpční spektrometrie



Petra Vorlová: Sorpce těžkých kovů pomocí biosorbentu 

1 
 
2012 

1. Úvod 

Zvýšený počet obyvatel a rychlá industrializace je odpovědna za zařazení těţkých 

kovů do ţivotního prostředí. A právě v důsledku toho jsou tyto kovy nalézány vysoko nad 

hranicí tolerance v ţivotním prostředí. [15] Kontaminace toxických kovů v ţivotním 

prostředí patří k velice významnému celosvětovému fenoménu. [14] Těţké kovy jsou 

velice toxické při nízkých koncentracích a mohou se hromadit v ţivých organismech, coţ 

má za následek, ţe mohou způsobovat řadu poruch a nemocí z povolání. [16] 

 Chrom je široce vyuţíván v průmyslovém odvětví. [15]  Za hlavní znečišťující 

látku v odpadní vodě z pigmentů a barev, fotografií a filmů, pokovování kůţe, 

galvanického pochromování je povaţován chrom. [16] 

 Velké rozdíly jsou v toxicitě chromových sloučenin. Za netoxický je povaţován 

chrom kovový. Akutně netoxické jsou soli dvojmocného a trojmocného chromu a za 

toxikologicky nebezpečné se povaţují sloučeniny u šestimocného chromu. [8] 

 Mezi tradiční metody pouţívané pro odstranění chromu jsou filtrace, membránová 

separace, chemické sráţení, oxidace, redukce, iontová výměna, adsorpce. [16] 

 Adsorpce je nejslibnější technikou a vhodnou alternativou a je povaţována za jednu 

z nejvíce ekonomických a široce vyuţívaných metod na odstranění toxických iontů kovů.  

 V posledních letech se prováděly studie s cílem rozvíjet efektivní adsorbenty 

materiálu, které se vyskytují v přírodě. Vyuţití biomasy jako levných materiálů, pro 

odstranění toxických kovů z vodných roztoků stále získává větší pozornost. [14] 

 Pro ochranu lidského zdraví a ţivotního prostředí je nezbytné odstranění 

přebytečných iontů těţkých kovů. [14] 

 

 

2.  Cíl práce 

Diplomová práce se zabývá porovnáním sorpčních vlastností dvou biosorbentů 

CANSORBU a smrkových pilin při sorpci chromu.  
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3.  Těžké kovy  

Zvýšená kontaminace městských a průmyslových odpadních vod toxickými 

kovovými ionty způsobuje významné znečištění ţivotního prostředí. [32] 

3.1 Těžké kovy v životním prostředí 

 V minerálech a horninách se v hlavním mnoţství nacházejí kovy. Kovy se 

v menšinovém mnoţství vyskytují v tělech ţivočichů v rostlinách a ve vodě. Situace 

„Problémová situace vzniká po vyplynutí daných okolností a přirozeně nastane zvýšení  

koncentrace kovu“. Na kovy se pak v takovém případě díváme jako na polutanty 

v ţivotním prostředí. Do periodické soustavy prvků je zahrnuto celkem 80 prvků, které 

jsou roztříděny mezi kovy těţké a lehké. [12] 

 V ţivotním prostředí, kde ţije člověk je zvyšování koncentrace kovů v půdě, 

ovzduší, vodě a poţivatinách, velmi váţný hygienický problém, jenţ se jeho rozsah stále 

zvyšuje. Výroba kovů se povaţuje za kontaminační zdroj v ţivotním prostředí. [13] 

 

Těţké kovy a jejich výskyt lze z hlediska vlivu na ţivotní prostředí posoudit z jasného 

hlediska: 

- těţké kovy a jejich sloučeniny zapříčiňují jejich akumulaci a to ve formě odpadu a 

to toxického, který je zařazen do přírodního prostředí a při nesprávném uskladnění 

toxického odpadu mohou těţké kovy kontaminovat jak podzemní tak i povrchové 

vody a tím pádem se můţou dostat do řetězce potravního. [12] 

- pro ţivé organismy jsou nevyhnutelné kovy těţké, které jsou ve velmi malých 

koncentracích 0,001 – 0,000001% pro existování ţivých organismů nevyhnutelné, 

protoţe těţké kovy zde vystupují jako esenciální a některé z nich jsou součástí 

metaloenzymů, které mají funkci nenahraditelnou v různých anabolických a 

katabolických reakcí v katalyzátoru, které jsou pro ţivou hmotu velice důleţité. Ve 

vyšších koncentracích vyvolávají těţké kovy velmi závaţné onemocnění a 

poškození organismů. [12] 
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3.1.1. Voda 

 Ve vodách je neţádoucí zvýšený obsah těţkých kovů a důvodem je jak jejich 

vysoká mobilita, tak i toxicita v prostředí kapalném, kde mohou tvořit v některých 

případech ještě toxičtější transportované sloučeniny. Z hlediska chemického jsou kovy ve 

vodách přítomné jako kationty jednoduché, nebo ve formě sloučenin komplexových. 

S typickým sloţením jsou produkovány průmyslové odpadní vody z kaţdého 

průmyslového odvětví. K dalším zdrojům, těţkých kovů, které se nacházejí ve vodách, 

patří přirozené procesy korozivní anaerobní a aerobní. Vody atmosférické ty přicházejí do 

styku s exhaláty z odpadů fosilních paliv ze spalovny, motorových vozidel a půd. [12] 

 

3.1.2. Půda 

Na kontaminaci zemědělské půdy se mohou těţké kovy významným způsobem 

podílet. V malém mnoţství se nacházejí v přirozených podmínkách, ale kvůli 

antropogenním vlivům se zvyšuje jejich obsah v půdě a to ve vrstvě povrchového 

humózního horizontu. Na jejich setrvání v půdě je závislá toxicita těţkých kovů. 

Ekologický dopad má v půdě kumulace těţkých kovů, protoţe na orné vrstvě probíhá nejen 

mikrobiální aktivita a ta souvisí s rychlostí regulace prvků v koloběhu, ale i vazba na 

produkty primární, ty jsou zapojovány do řetězce potravního. [22] 

  

Mnoţství a forma těţkých kovů závisí v půdách :  [22] 

  

- na obsahu jílových minerálů 

- na přirozeném mineralogickém sloţení půd 

- na intenzivně zvětrávacích procesů 

- na mnoţství humusu a organických látek [22]    

 

 

 Za jasnou pozaďovou hodnotu těţkých kovů se vyznačuje kaţdá půda a ta 

vyjadřuje jejich obsah přirozený. K pronikání těţkých kovů dochází vlivem 

antropogenních činností do půdního prostředí a tudiţ dochází ke zvyšování hladiny na 

pozadí úrovně. Především se jedná o produkty z průmyslových činností, energetiky a 
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dopravy. Za zdroj nejzávaţnější při kontaminaci se povaţují imise, ty zasahují do celé 

biosféry a následkem je dlouhodobé negativní ovlivnění úrodnosti půdy. Do skupiny prvku 

s vysokým stupněm ohroţení patří chrom, olovo, rtuť a kadmium. [22] 

 

3.1.3. Ovzduší 

 Ovzduší znečišťují především těţké kovy a to vlivem dopravy, spalováním 

fosilních paliv, nebo u výroby kovů. Ojediněle a lokálně dochází k překročení jejich limitů. 

V jejich akumulaci v různých sloţkách ţivotního prostředí, nebo v moţném přechodu 

spočívá nebezpečí těţkých kovů. [21] 

 

3.2  Těžké kovy a jejich sloučeniny 

 Uţ v dávných kulturách věděli lidé o toxicitních vlastnostech u některých kovů, 

které se řadí mezi kovy těţké. [12] 

 Rozpuštění, přechod mezi buňkovými membránami, proteiny, lipidy, to souvisí 

s těţkými kovy a jejich toxicitou a se schopností vázat se na bílkoviny a s tím je spojena 

jejich akumulace v některých tkaninách. Na proteiny se váţou mnohé kovy. Udává se 

z všeobecného hlediska, ţe v tomto pořadí u kovů mutagenní aktivita stoupá. „Pb < Cd < 

Hg < Ni < As < Be < Cr“ a v tomto pořadí zase stoupá karcinogenní schopnost „Hg = Cd = 

Pb < Be < Al < Cr < As“. [12] 

 Do vod se těţké kovy dostávají stejným mechanizmem jako i sloţky ostatní, ty se 

pokládají za cizorodé a za nebezpečné se povaţují ve vyšších koncentracích. [12] 

 

Ve vodách je toxicita těţkých kovů ovlivňována:                      [12] 

 

- výskytem mikroorganismů 

- přítomností vyšších a niţších rostlin                               

- chemickým sloţením vody, pH a teploty [12]                              
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 V mnoha případech dochází k bioakumulační činnosti mikroorganismů. Velmi 

často dochází v bioakumulačním procese k reakcím chemickým jako je, redukce, oxidace, 

probíhají změny ve valenci a následně i ve formě výskytu těţkých kovů a s tím souvisí i 

toxicitní změna u kovu. [12] 

 Redukcí mikrobiální z As
5+

 na As
3+

, dochází k většímu vzniku sloučenin toxických, 

protoţe As
3+

 forma je daleko toxičtější neţ As
5+

 pro ţivý organismus u redukce 

mikrobiální. V opačném případě to platí u sloučenin mikrobiální redukce s obsahem Cr
6+

 

na Cr
3+

. Za toxičtější sloučeniny se povaţují Cr
6+

 neţ sloučeniny, které obsahují Cr
3+

. [12] 

 V lidském organismu se toxické účinky u většiny kovů a jejich sloučenin projevují 

poruchami dýchacího systému, trávicí soustavy a nervového systému. Mutagenní a 

karcinogenní, teratogenní účinky mají mnohé hlavní sloučeniny a ty způsobují poškození, 

krve, kůţe, míchy, ledvin, srdečního systému. Tyto nemoci mohou mít charakter 

chronický, nebo akutní. [12] 

 Do organismu vstupují těţké kovy plícemi, trávicím ústrojím, kůţí, nebo placentou. 

Prostřednictvím krve se uskutečňuje transport kovu do cílového orgánu. V čase transportu 

je kov v červených krvinkách, nebo v bílkovinné plazmě. Orgány cílové jsou orgány, nebo 

tkáně, které jsou ovlivňované daným kovem, nebo se kov akumuluje v nich. [12] 

  



Petra Vorlová: Sorpce těžkých kovů pomocí biosorbentu 

6 
 
2012 

4. Chrom 

 Po celém světě je chrom v hojné míře k dispozici v přírodě. [12] Jeho základní 

charakteristiky jsou rozebrány v následujících podkapitolách. 

4.1 Základní charakteristika 

 V meteoritech byl objeven pouze volný chrom a v přírodě se nachází jedině ve 

sloučeninách. Nejvýznamnější z minerálů je chromit. V roce 1798 Louis Nicolas 

Vauquelin objevil chrom v sibiřském krokoitu a podle jeho pestré barevnosti sloučenin byl 

pojmenován. [13] 

 

                             

Obrázek 1: Chrom [28] 

                                                            

4.1.1. Výskyt 

Chrom se řadí mezi prvky, se kterými se velice často potkáváme v přírodě. Skoro 

ve stejném mnoţství se vyskytuje i nikl. [6]  Můţeme ho nalézt v horninách, rostlinách, 

ţivočiších, v sopečném prachu. [19] Chromit FeCr2O4 a krokoit PbCrO4 jsou jeho 

nejvýznamnějšími rudami. Zajímavostí je, ţe součástí rubínu a smaragdu, které se řadí 

mezi drahokamy jsou stopová mnoţství chromu (obrázek 2). [6]   
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Obrázek 2: Rubín s obsahem malého mnoţství chromu [19] 

 

4.1.2. Výroba 

Většina chromu se vyrábí redukcí chromitu uhlíkem v elektrické peci. [6] 

Ferrochrom-slitina Fe 30% a Cr 70% vzniká v průběhu této reakce. [3] 

 

FeCr2O4 + 4 C → Fe + 2 Cr + 4 CO  [6] 

  

Chrom velmi čistý se připravuje reakcí metalotermickou oxidu chromitého 

s křemíkem, nebo hliníkem. [6]  

 

2 Cr2O3 + 3 Si → 4 Cr + 3 SiO2    [6] 

Cr2O3 + 2 Al → 2 Cr + Al2O3     [6]
 

 

           

4.1.3. Vlastnosti a použití 

Je to lesklý stříbřitý kov a je tvrdý. [3] V technickém rozdělení se chrom řadí mezi 

kovy těţkotavitelné s mříţkou kubickou. Průmysl metalurgický řadíme mezi důleţité 

spotřebitele chromu a to jak ve formě kovu a ferrochromu. Je to kolem 2/3 průmyslové 

spotřeby, dále zde patří průmysl chemický, koţeluţny a výroba zrcadel. Významnou části 

je i výroba chromových pigmentů, který se vyuţívá jak v tiskařském průmyslu, tak i 

v barvířství i při impregnaci dřeva a v mnoha dalších odvětvích. [8]   

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cut_Ruby.jpg
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Obrázek 3: Socha z nerezavějící oceli [8] 

 

Na vzduchu je chrom elementární za teploty běţné stálý, poněvadţ na jeho povrchu 

dochází k pasivaci. Před korozí chrání vrstva chromu a právě proto se pouţívá 

k pochromování galvanickému u ţelezných předmětů. [6] S kyselinou sírovou a 

chlorovodíkovou velice dobře reaguje chrom. [10] Pasivuje se v koncentrované HNO3. [3]   

Okem nezaměřená se tvoří na jeho povrchu vrstva oxidu chromu, která ochraňuje kov před 

jeho následnou oxidací a působí, ţe kov s naředěnými kyselinami nereaguje. [10]  

V číslech oxidačních II, III, VI jsou ve sloučeninách nejčastěji atomy chromu. 

Jedovaté jsou sloučeniny chromu a pravidlem je jejich zvýrazněné zabarvení, které 

umoţňuje jejich pouţívání v barvířském průmyslu. [10] 

Cr2O3 – oxid chromitý je to zelený prášek, který tvoří chromovou zeleň. 

CrO3 – oxid chromový, ten vytváří krystaly tmavočervené. Jeho pouţití je jako         

           silný oxidant, který slouţí ke kovovému pokovování daných předmětů. 

PbCrO4 – chroman olovnatý je to prášek ve ţluté barvě, který se pouţívá jako  

     barvivo, chromová ţluť. [10] 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Begynnelse-4.jpg
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4.2 Použití chromu v průmyslu 

 Značná část chromu se dá vyuţít, také v průmyslu. 

4.2.1. Sklářský průmysl 

 V průmyslu sklářském se chromové sloučeniny pouţívají k obarvení skel. Sloţením 

a tavením barví ţlutohnědě, zeleně aţ ţlutě. Nejčastěji ze sloučenin se vyuţívá K2Cr2O7, je 

velmi stálý, přináší se jim velice vysoký obsah chromu a nepoměrně se ve skle rozpouští 

lépe neţ Cr2O3, nebo také Cr (OH)3. Někdy se vyuţívá BaCrO4 v kombinaci s K2Cr2O7. [9]   

 Při výrobě lahví v barvě zelené lze vyuţít chromové rudy, protoţe vysoký obsah 

Fe2O3 není na škodu. Chromová struska je levným barvivem, která vzniká jako produkt 

odpadní ve výrobě ferrochromu s obsahem Fe2O3 0,6%  a  Cr2O3 5,5%. [9] 

 V normálním sloţení skla se chrom vyskytuje jako chrom šestimocný a chrom 

trojmocný. Většinou chrom trojmocný převládá. Za přítomnosti Sb2O3 nebo As2O3 lze 

redukčními podmínkami tavení, především u skel s niţším obsahem alkálií, obsah chromu 

šestimocného sníţit na minimum a poté jsou skla modrozelená s prostupem maximálním 

550-560 nm. Ve viditelnější oblasti jsou charakteristické pásy absorpční v části červené 

650 nm a fialové 450 nm. Prakticky není ovlivněn prostup v části infračerveného spektra 

v části ultrafialové je jiţ nepatrná koncentrace chromu šestimocného a ovlivňuje výrazně 

absorpci. [9] 

 U oxidačního roztavení skla s obsahem zvýšeným alkálií a v olovnatých sklech jde 

dosáhnout převahy šestimocného chromu nad trojmocným chromem krát šestimocný 

chrom obvykle tvoří anion [CrO4]
-2

, který je zapříčiněním zbarvení skla do ţlutozelené aţ 

ţluté. [9] 

 Chrom má velice značný barvící účinek, asi o 0,1% Cr2O3, zajišťuje totiţ ve skle 

intenzivní zbarvení. [9]    
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4.2.2. Textilní průmysl 

 Barviva z chromu jsou kyselá a vyuţívají se především s dichromanem draselným 

(K2Cr2O7) k obarvení vlny. Dichroman se přidává v první fázi barvení a dále se pokračuje 

v barvení. Dichroman se zredukuje s materiálem na chromitou sůl, která na materiál fixuje 

barvivo. Při barvení vln v kyselém prostředí za přítomnosti egalizačního činidla, nebo 

neutrální soli je zapotřebí pouţití barviva kovokomplexního. Ve své struktuře má toto 

barvivo komplexně zabudovaný chrom. U barvení a praní dochází k vypírání přebytečného 

barviva a vypouštění zbytkových barev do odpadní vody. [20] 

 

4.2.3. Kožedělný průmysl  

 Koţedělný průmysl tvoří zlomek zpracovatelského průmyslu  a přesto patří pro 

svou velkou spotřebu sloučenin chromu k významným zdrojům znečištění ţivotního 

prostředí. Useň, která se zpracovává činěním chromových soli, má větší odolnost proti 

vysokým teplotám, vlhkosti a dalším vlivům, neţ kůţe, která je vyčiněna jiným způsobem. 

Pro chromničení je výchozí surovinou dichroman draselný, dichroman sodný, kamenec 

chromito draselný. V tomto procesu vzniká vysoký objem znehodnocené vody z činicích 

lázní, která se vypouští do odpadní vody. [20] 

 

4.2.4. Strojírenský průmysl 

V porovnání s ostatními odvětvími je mnoţství chromu, které se pohybuje ve 

strojírenském průmyslu největší. [20]  

 

Chromatování 

 Je to chemická úprava kadmia, zinku a slitin hořčíku pro oddálení bělavých 

korozních zplodin. Tento proces se dá nazvat pasivací kovu v roztoku dichromanu 

draselného, ten zvyšuje ochranu proti korozi. Od tmavé po průhlednou barvu se mění barva 

povlaku podle způsobu pasivace. Mezi nejznámější chromáty patří ţlutý a modrý. [20] 
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Chromování 

 Tento proces chemické úpravy u povrchů se provádí za účelem ochrany proti korozi 

atmosférické. Jedná se o pokovování vrstvičkou chromu z roztoků oxidu chromového, 

nebo dichromanu draselného, nebo je moţné pouţití jejich směsi. Kvůli niţší toxicitě je 

poslední dobou pouţíváno CrO3. [20] 

 

 

Fosfatizace 

Tento proces zahrnuje chemickou úpravu povrchu výrobků. Sloţkou účinnou je 

kyselina fosforečná, fosforečnan zinečnatý. V oblasti strojírenství se tato technologie 

tvarování pouţívá studena. [20] 

  

 

4.3  Ekologicko – hygienické aspekty 

V půdě se chrom vyskytuje ve formě trojmocného chromu. Tato forma je velice 

málo vstřebávána rostlinami, za velice nepravděpodobné se povaţuje ohroţení zdraví u 

člověka a to i v takovém případě, kdy produkty zemědělské výroby, jsou pěstovány 

v oblasti, kde došlo ke kontaminaci chromem. Pouţití hnojiv fosforečných přispívá ke 

zvýšenému obsahu chromu v půdě. [13] 

  

 

 Obvykle se ve vodě, jezerech a řekách pohybuje koncentrace chromu od 1-10 μg. l
-1

 

a ve vodě mořské je to v rozmezí od 0,1-5 μg. l
-1

 a to i přestoţe se ročně dostane do oceánu 

s odpadem průmyslovým okolo 6,7.10
6
 kg chromu. Ve vodě vodovodní se nalézají 

hodnoty vyšší neţ v říční vodě. U vody pitné je nejvyšší míra přípustné koncentrace 0,05 

mg. l
-1

 chromu. Přítomné kationty chromité mají tendenci tvořit při pH neutrálním 

hydroxidy koloidní. U pH, které je niţší jak 5, tak jsou jeho komplexy stabilní, které se 

vyskytly s přítomnými látkami organickými, proto je velice důleţité u analyzování vod 

stanovit obsah celkový u chromu, ten je povaţován za ukazatele jeho přítomnosti 

spolehlivější, neţ pouhé stanovení chromu rozpustného. Do sedimentu se dostává chrom 

trojmocný, protoţe má schopnost se vázat na částice suspendované. Ve vodách odpadních 
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ve městě můţe koncentrace chromu dosáhnout na 0,7 mg. l
-1

. Pro prvoky a ryby je toxická 

původní forma šestimocného chromu, kdy se za přítomnosti nadbytku organických látek  

redukuje na biologickou formu trojmocnou. [13] 

 

 V městském ovzduší je koncentrace chromu okolo 10-50 mg. m
-3

.  V prostředí 

pracovním se setkáváme s moţným expozičně nadměrným rizikem chromu a to především 

u výroby v průmyslu chemickém s chromany, nebo u výroby dichromanů, pouţití a výroba 

slitin u pokovování galvanického, nebo také v jiných technologických úpravách povrchu 

kovů. Za chromany nekarcinogenní se řadí kyseliny a jejich rubidné, lithné, cezné a také 

amonné soli. [13] 

 

4.4 Toxikologie chromu 

Ve velice malém mnoţství je v těle zjištěn chrom. Především má chrom i svou 

významnou biologickou roli. [5] Do metabolismu tuků a cukrů zasahují ionty chromu a pro 

organismy je to prvek esenciální ve stopovém mnoţství. [4] Velké rozdíly jsou v toxicitě 

chromových sloučenin. Sloučeniny soli dvojmocného a trojmocného chromu jsou akutně 

netoxické, naopak sloučeniny chromu šestimocného z hlediska toxikologického jsou velmi 

nebezpečné. Zapomenout se nesmí na biotransformaci prvku měnící v organismu jeho 

valenci. [8]  

 

Do tří skupin je dělí podle účinků toxikolog Lazarev: 

I. jedovaté málo –  Cr
2+

 

II. jedovaté méně –  Cr
3+              

[5] 
  
 

III. jedovaté nejvíce – Cr
6+

 

 

 

Za netoxický je povaţován kovový chrom a proto se taky vyuţívá k ochraně 

příborů a nádobí. Alergie se na něj můţe vyskytnout. Silně redukční vlastnosti mají soli 

chromu dvojmocného a následkem jsou dráţdivé účinky. Na soli chromu trojmocného 

mohou být některé osoby alergické. [8] Barevné jsou sloučeniny chromu, ale mezi 

nejstálejší chromité sloučeniny patří Cr2O3 oxid chromitý zelený a pigment. [11] Objevily 
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se u pracujících případy se záduchy a to při tepelném opracování ferrochromu. A to i u 

práce s elektrodami toho samého materiálu. [5] 

 Ocel nerezavějící především obsahuje 8% niklu, ţelezo 14 aţ 18% chromu. [10]     

 

Chrom dvojmocný  

 Charakter podráţdění mohou mít účinky Cr
2+

, povaţuje se za velice silné činidlo 

redukční a silně alergické mohou být některé osoby na Cr
3+

. Toxicita akutní je v obou 

mocenství velice podobná. [5] Z hlediska ochrany rostlin je důleţité zajištění redukce 

z Cr
6+

 na Cr
3+

. U ryb je tomu naopak pro ně je jedovatý chrom trojmocný. [13] 

 

Chrom šestimocný  

Značná část v toxikologii je věnována odvozeným sloučeninám od Cr
6+

. Má velice 

silný a výrazný oxidační účinek, coţ můţe vést k potíţím respiračním při inhalaci prachu a 

především k patologickému napadaní sliznice nosní. [5] Doporučuje se pracujícím při 

denní expozici inhalační, aby denně propláchli nosní dutinu a u exponování nadměrného 

pokrýt sliznici nosní na nosní přepáţce v nosní špičce borovou, nebo zinkovou vazelínou. 

[13]   

 

 V první řadě dojde k  podráţdění poté následuje krvácení a vytvoření vředů na 

přepáţce nosní pokud-li trvá expozice dochází k perforaci. [4] 

 Za zajímavost lze povaţovat i to, ţe celý proces není provázen bolestí. Na mandlích 

se mohou vytvořit vřídky a můţe dojít k poškození Eustachovy trubice a to můţe vést 

k perforaci ušního bubínku. Oční sliznice lze také podráţdit a to mlhou, nebo prachem 

roztoků Cr
6+

 sloučenin, potom následuje vznik zánětu spojivek a to můţe vést, aţ 

k poškození rohovky. [5] 

  Sloučeniny Cr
6+

 mohou způsobit podráţdění a to na kůţi. Ke vzniku vředů dochází 

především na poškozené kůţi. Mohou vzniknout záněty pokoţky s vytvořením puchýře. 

Velice často se stává, ţe po odchodu z pracovního procesu, postiţeným alergie zůstává i 

nadále. [5]  

 Po uţití rozpustných Cr
6+

 sloučenin při akutní intoxikaci dojde k poleptání, coţ 

můţe u dávky pasivní postihnout sliznici ţaludku a to v takovém rozsahu, ţe nejprve 
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vyvolá šok a poté následuje klinická smrt. V následující fázi dojde k porušení funkce 

dalších orgánů a u ledvin se nalézá krev a bílkoviny v moči. [5]  

 Velice těţce se stanoví diagnóza při intoxikacích chronických a za velice neurčité 

se povaţují její příznaky. Za nejčastější projevy se povaţují závratě, bolesti hlavy, hubnutí. 

Funkční poruchy ledvin a jater se dostaví později. U účinků karcinogenních jsou nejčastěji 

zasaţeny plíce ve vyjímečných případech ţaludek a prostata. [5] Vlastnosti karcinogenních 

sloučenin Cr
6+

 jsou velice mimořádné, řadí se do 17 nejnebezpečnějších škodlivin. [7] 

 

4.5 Toxicita pro člověka 

 U člověka se vstřebává z trávicího ústrojí a to 2% chromu šestimocného a 1% 

chromu trojmocného. Z trávicího ústrojí vstřebávání není závislé jenom na stavu 

valenčního chromu, nebo vodě pitné a dietě, ale především na stavu funkčním a ten by 

mohl mít na rovnováhu mezi šestimocným a trojmocným chromem. [13]  

U svářečů, kteří pracovali s ocelí nerezavějící s obsahem 18-26%  Cr, je 

vstřebávání po inhalační expozici nejlépe nastudovaná oblast. Svářeči inhalovaný chrom 

vylučují v podobě aerosolu, kde byly koncentrace nalezeny vyšší, neţ u kuřáků. Tento 

rozdíl se můţe vysvětlit u cigaret s obsahem chromu. Podíl, který je rozhodující je rozdíl 

ve zpomalené schopnosti samočištění plic, výtahem mukociliárním a to tedy zpomalení 

transportu mukociliárního u kuřáků. Proto u kuřáků zůstanou částice s obsahem chromu 

v cestách dýchacích dobu delší a to můţe zvýšit jeho účinky karcinogenní. [13] 

U novorozenců a v plodech lidských tkání se chrom nachází a s přibývajícím 

věkem klesá jeho obsah. [13] 
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5. Princip sorpce a charakteristika sorbentů 

Sorpce je obecným pojmem pro adsorpci. „ Jedná se o proces separační, kde je 

principem nahromadění plynné látky ze směsi plynů, nebo rozpuštěné látky v kapalině 

(absorbátu) na povrchu pevné látky (absorbentu) a účinkem přitaţlivých mezipovrchových 

sil“ [29] 

 

Podle podstaty charakteru sil, které působí na vazbu látek rozpustných k povrchu tuhé fáze 

dělíme: 

 

Fyzikální adsorpce – tento proces probíhá na povrchu tuhých látek ve velice 

nízkých teplotách a je doprovázen uvolňováním malého tepla adsorpčního. Na určité místo 

na povrchu adsorbentu nejsou vázané molekuly absorbátu v závislosti na velikosti objemu 

a sil póru adsorbentu se mohou více tvořit vrstvy molekul adsorbatu (multimolekulová, 

nebo vícevrstvá adsorpce). Rychle se dostavuje adsorpční rovnováha. Adsorpce můţe být 

vratná a za určitých podmínek se můţe stát, ţe dojde k desorpci. [1] 

 

                Obrázek 4: Schéma fyzikální adsorpce [1] 

 

Chemisorpce – mezi absorbátem a absorbentem dochází k chemické interakci při 

chemisorpci. A právě proto z toho vyplývá, ţe tomuto ději, který je vázaný pouze na určitá 

místa na povrchu u absorbentu – adsorpčně (aktivní) centrum, tak se můţe tvořit pouze 

jedna vrstva molekul adsorbatu (molekulová, nebo jednovrstvová) adsorpce. Lišením od 

fyzikální adsorpce, především se jedná o reakci povrchovou spojenou s vytvořením a 

porušením vazeb chemických. [1] 

 Iontová adsorpce  
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 Iontová adsorpce se dělí na dva typy:                                  [1] 

- iontová adsorpce jednoduchá 

- iontová výměna adsorpce 

 

Iontová adsorpce jednoduchá 

 Z iontového elektrolytu se předčasně zachytí jen jeden. K povrchu molekuly jsou 

přitahované Coulombovými elektrostatickými přitaţlivými silami. U tohoto typu dochází 

k adsorpci na povrchu iontových mříţek hydroxidů, nebo nerozpuštěných soli. Elektrický 

náboj získáva tuhá částice adsorpce iontů. Elektrická dvojvrstva vzniká působením sil 

elektrostatických se utvoří vrstva druhá, která je z opačně nabitých iontů. [1] 

 

Iontová výměna adsorpce 

 Do roztoku se vázaný iont dostává buď z tuhé látky povrchu, nebo iont z části 

vnější dvojvrstvy elektrické. Tato výměna se uskutečňuje na povrchu biomasy, která 

vyuţívá vyměněné vlastnosti iontů polysacharidů, které se podílejí na stavbě buněčné 

stěny. [1] 

Adosrpce je povaţována za nejstarší a zároveň za nejednoduší metodu, u které jsou 

fixované buňky na povrchu absorbentu chemicko – fyzikálními silami (elektrostatickými, 

van der Waalsovými). Vzniknou slabé vazby, které jsou ovlivněné hodnotou pH, teplotou a 

přítomností iontů v roztoku. [1] 

Různé typy adsorpcí se při většině jevů adsorpčních uplatňuje. Mohou působit 

jednotlivé síly současně a mnohdy je velice náročné rozlišit v jaké míře se jednotlivé typy 

adsorpce podílejí na celkovém efektu. [12] 

Adsorpce kationtů kovu na místech negativně nabitých na buněčném povrchu je 

povaţována za rychlou (kovy lze dále extrahovat kyselinami, nebo recyklovat biomasu), 

není závislá na energii metabolizmu a na teplotě prostředí (pouţívat lze jak mrtvou, tak i 

ţivou biomasu). Mrtvá biomasa koncentruje víc kovů neţ ţivá. Anionové ligniny jsou 

karboxylové, fosforové, sulfurové a hydroxidové skupiny lipidových, membránových 

proteinů, nebo také jiných polymerů. V praxi je biomasa imobilizována, upravena pomoci 

chemických činidel, nebo je fixována na matrici polymeru a materiál, který je povaţován 

za výsledný má dobré mechanické vlastnosti, které jsou porovnatelné s běţnými 

průmyslovými iontoměřiči. [12] 
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5.1 Biosorpce 

Biosorpce je povaţována za potenciálně nákladné efektivní biotechnologie. [26] Je 

to objevení nové alternativní technologie pro odstraňování těţkých kovů. Je zaloţena na 

vývoji biosorpčních materiálu. [2] Pouţívá různé přírodní materiály biologického původu 

včetně řas, plísní, bakterií, kvasinek. [26] Odkazuje na konkrétní typ sorpce na pouţívání 

pevné fáze sorbentu, který je odvozen z různých typů biomateriálů, nebo biomasy. Jedná se 

o technický základ z velmi uţitečných a výkonných metod sorpce. [2] 

 

Biosorpce je všeobecně v technologické praxi označována za schopnost organizmu 

zadrţet větší mnoţství kovu, které se míchají v roztoku. Většinou se v případech 

nerozlišuje, jestli jde o schopnost zachycení kovu buňkou ţivou, nebo mrtvou. Termín 

biosorpce se pouţívá pro pasivní zachytávání kovu buňkou mrtvou. [1]  

 

Principiálně selektivita procesu biosorpce závisí:                                   [1] 

  

- typu biomasy 

- fyzikálně – chemické vlastnosti roztoku 

- způsob úpravy biomasy                                                    

 

Biosorpce a její aplikační výhody:                                                           [1] 

  

 

- i v širokém koncentračním intervale je aplikovatelná pro odstranění kovu, výhodou 

je pro dočišťovací procesy (pitné vody) 

- materiály organické s navázanými ionty neinterferují 

- je to rychlý proces pro odstraňování kovu, za normálních podmínek probíhá 

(teplota a tlak) [1] 
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Sorpční mechanizmus kovu s buňkovým povrchem se skládá z fyzikálně 

chemických interakcí mezi kovem a jeho funkčními skupinami, buněčné stěny 

mikroorganismů, která je sloţena z proteinu, lipidu, polysacharidu. Od metabolizmu 

mikroorganismů není závislá biosorpce,vazba kovu je povaţována za rychlou a ve většině 

případů je vratná. [12] 

V současnosti lze povaţovat za nevýhodu, nedostatek informací o mechanizmech, 

které jsou odpovědné za zadrţování kovu na povrchu buněk. Hodnoty pH mohou mít silný 

vliv na sorpci a ta můţe omezovat biosorpční aplikaci pro některé odpadní vody. [1] 

I přesto, ţe v současnosti existují některé nejasnosti v této oblasti procesu biosorpce 

i tak lze tuto metodu povaţovat za velmi perspektivní. [1] 

 

5.1.1. Rovnováha procesu biosorpce 

Rovnováhu procesu biosorpce ovlivňují základní parametry:                      [1] 

 

- hodnota pH 

- teplota 

- přítomnost více iontů 

- koncentrace biomasy [1]                                                                   

  

Z hlediska chemického by teplota měla ovlivňovat sorpci a to vzhledem k ději, 

který převládá. Pokud je adsorpce fyzikálním dějem, účinnost by měla v procesu s klesající 

teplotou růst, protoţe se jedná o děj exotermický. Pokud je chemisorpce převládajícím 

dějem, tak by měla účinnost procesu s rostoucí teplotou růst. [1] 

Výrazný vliv má na pH hodnotu roztoku, rozpouštění kovu v roztoku. Pokud se 

hodnota pH zvyšuje má to za následek zvětšování náboje negativního buněčné stěny, aţ do 

téhoţ okamţiku pokud veškerá příslušná deprotónovaná místa, která pomáhají adsorpci 

kationtů, které jsou v roztoku přítomné. Pokud se adsorpce zvyšuje se zvyšující se  pH 

hodnotou, následkem můţe být účinnější konkurence protonu a kationtu na buněčném 

povrchu. U hodnoty pH existuje kritická hodnota, která je charakteristická pro kaţdý kov a 

nad kterou sorpce kationtu daného kovu velice výrazně roste. [1] 
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Pokud ovšem biosorpční proces se nejčastěji vyuţívá při čištění odpadních vod 

s různým obsahem kovových iontů, je tedy zapotřebí brát v úvahu i takový faktor. 

Výskytem kovových iontů můţe i nemusí mít vliv na odstranění kovu z roztoku. [1] 

 

Langmuirova a Freundlichova izoterma 

 Do roztoku, který obsahuje těţké kovy se přidá sorbent a po určité době, dojde 

k ustálení rovnováţného stavu mezi navázaným kovem na sorbentu a zbytkovou 

koncentrací kovu v roztoku. Tato rovnováha se popisuje matematickými modely a 

k nejznámějším patří Langmuirova a Freundlichova adsorpční izoterma. Langmuirova 

adsorpční izoterma patří k teoretickým, které popisují rovnováhu, která se ustálila při 

biosorpci. [31] 

 

          [31] 

kde,          

q je specifická sorpce (mg.g
-1

) 

cf je rovnováţná koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

b je koeficient, který souvisí s afinitou sorbentu k sorbátu ( 1.mg
-1

) 

qm  je maximální adsorpce ( mg.g
-1

) [31] 

 

 

Obrázek 5: Langmuirova sorpční izoterma [31] 

Na obrázku 5 je Langmuirova izoterma. Především se jedná o hyperbolu, která 

s rostucí koncentrací kovu v roztoku se blíţí k hodnotě maximální adsorpce. [31] 

Vztah, který se pouţívá spíše pro vyjádření experimentálních údajů je 

Freundlichova izoterma. 
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kde,        [31]    

         

q je biosorpční vlastnost biomasy (mg.g
-1

) 

cf je rovnováţná koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

k je Freundlichova konstanta, stanovuje se experimentálně 

1/n  je Freundlichův exponent  [31]  

 

 

Obrázek 6:  Freundlichova sorpční izoterma [31] 
 

 

 Na obrázku 6 lze vidět průběh Freundlichovy izotermy, kdyţ rovnováţná 

koncentrace kovu v roztoku s adsorpcí roste. [31] 

 

Pro experimentální měření je tato rovnice základem 

 

 

kde,          [31] 

q  je biosorpční vlastnost biomasy (mg.g
-1

) 

V je objem vody ( l
 
) 

M je mnoţství biomasy ( g
 
) 

Cf je mnoţství koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

Ci je vstupní koncentrace kovu před biosorpcí (mg.l
-1

) [31] 
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5.1.2. Techniky procesu biosorpce 

U procesu biosorpce kaţdá z těchto technik zvyšuje své náklady. Pevný biosorbent 

a vyčištěná voda se získávají po oddělení kapalné a pevné fáze. S navázaným kovem se 

biosorbent buď regeneruje, v dalších cyklech se skládkuje, nebo spaluje. [1] 

 

Zařízení na biosorpci: 

 

Diskontinuální vsázkový reaktor 

 V reaktoru diskontinuálním vsázkovém se práškový, nebo granulovaný biosorbent 

neustále promíchává a právě toto míchání je velice důleţité z hlediska kontaktu pevných 

částic v roztoku s homogenizační směsí (obrázek 7) V roztoku s obsahem kovu se 

biosorbent udrţuje v suspenzi. Za velice důleţitou v tomto procesu se povaţuje rychlost 

míchání, v případě kdy je rychlost nevhodná můţe samozřejmě dojít, aţ k poškození částic 

biosorbentu. Při odstranění kovu z roztoku navázáním na částice biosorpční, poté následuje 

oddělení kapalné od pevné fáze. [1] 

 

 

Obrázek 7: Schéma diskontinuálního vsázkového reaktoru [1] 

 

Vyuţití diskontinuálního uspořádání z důvodu velice jednoduchých experimentů při 

studii rovnováţných biosorpčních parametrů (obrázek 8). Velice rychle probíhá celý 

proces, velmi často je zapotřebí jen několik málo hodin k dosaţení jeho ustálení 

v rovnováţném stavu. Čas pro dosaţení ustálení rovnováhy je nejčastěji volen 16 aţ 24 

hodin. Nejvhodnější uspořádání z hlediska nových typů biomasy s vhodnými biosorpčními 

vlastnostmi. [1] 
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Obrázek 8: Schéma postupu u diskontinuálního procesu [1] 

 

Kontinuální reaktor 

 

 V reaktorech diskontinuálních se uskutečňuje nejvíce biosorpčních procesů.  Za 

největší problém u tohoto uspořádání se povaţuje v tomto procesu oddělení kapalné a 

pevné fáze po dokončení sorpčního procesu. Pro průmyslový proces není toto pouţití moc 

vhodné, ale v laboratořích se běţně tyto metody jako je filtrace a centrifuga běţně 

vyuţívají. Za nejvhodnější způsob uspořádání lze povaţovat kolony a to různého typu. [1] 

 

 Roztokem z kovu se naplní kontinuálně reakční nádoba. Do roztoku lze biosorbent 

dávkovat těmito způsoby: [1] 

 

- Jeden z moţných způsobů je kontinuální cestou, ţe se přidá biosorbent, ale 

v čerstvé podobě a odebírá se kontinuálně na odtoku. 

- Další způsob je, ţe se nechá nějakou dobu dávka biosorbentu v reaktoru, kde se 

míchá. Kontinuálně protéká roztok reaktorem a to do doby, pokud není nasycený, 

pak ho tedy lze povaţovat za účinný. Následně se vytáhne celá suspenze a dochází 

k oddělení kapalné od pevné fáze. [1] 

  



Petra Vorlová: Sorpce těžkých kovů pomocí biosorbentu 

23 
 
2012 

Sorpčním materiálem se nejprve naplní kolona a následně prochází přes kolonu 

kapalina, která je znečištěná kovy a které jsou pomocí biosorbentu odstraňovány. S nejvíce 

nejnakoncentrovanějším roztokem kovu se do kontaktu dostane v horní části kolony a 

saturovaná je nejpozději. Dolní část, která je čerstvá chytá kovy z výšky z málo 

koncentrovaného roztoku. Po čase dojde k nasycení celé kolony kovem a potom se musí 

vytáhnout. Z biosorpčních částic se nejčastěji kov odstraní pomocí promývání buď 

zásadou, nebo roztokem kyseliny. Ukončení cyklu probíhá vymýváním, nebo nesprávným 

přemýváním obsahu kolony s vodou, tak aby z výšky odstranili regenerační činidlo, nebo 

v koloně zavřené pevné látky suspendované. Do dvou, nebo tří kolon lze rozdělit celý 

proces. [1] 

 

 

Obrázek 9: Schéma reaktoru kontinuálního [1] 

 

5.1.3.  Perspektivita procesu biosorpce 

Na základě nejnovějších poznatků ze studií procesu biosorpce je moţné 

komentovat, ţe výzkumné výsledky za posledních 10 let přinesly nové poznatky, které 

usnadňují pochopení pasivní biosorpce kovu různými typy biomasy. Velká skupina 

levných biosorbentu, kde je jich základem přírodní, nebo odpadní biomasa, ta tvoří základ 

pro nové technologie v čištění odpadních vod. Přetrvávajícím nedostatkem u biomasy jsou 

výsledky o lepších kombinacích kovu s cílem dosaţení v co jak nejvhodnější účinnosti 

v procesu. [1]  
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Mezi klíčové oblasti poznatků o rozvoji biosorpčního procesu lze povaţovat:  [1] 

 

- výzkum biosorbentu s velkými sorpčními schopnostmi 

- nové postupy ve zpracování a přípravě biosorbentu 

- nové metodiky, které jsou zaměřené na zvýšení biosorpční účinnosti 

- studie o mechanizačních procesech [1] 

 

 

 Výzkum, který je povaţován za nevyhnutelný se zaměřením na objasnění 

mechanizační vazby kovu na biomasu. Poznatky se zaměřením o studiu mechanizmu 

metodou k umoţnění ovlivňování procesu daným směrem, procesní selektivitou ovlivnil a 

jeho aplikaci rozšířit. Součástí sorpce kovu z roztoku je i studium vlivu různých nečistot. 

[1] 

 

 Matematické a počítačové modely jsou velice důleţitou oblastí výzkumu. 

Modelování se povaţuje za schopné zjednodušení opsat procesy, které probíhají a 

především ulehčují laboratorní experimenty. Modely, které jsou dobré pomáhají 

zanalyzovat údaje experimentální, ale dokáţi i předpovídat průběh procesu v různých 

podmínkách. [1] 

 

Obrázek 10: Schéma biosorpčního objasnění procesu, pomocí vědních disciplín [1] 
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5.2 Sorbenty 

 CANSORB a piliny byly pouţity pro experimentální účely při porovnávání 

sorpčních vlastností dvou sorbentů při sorpci chromu.  

5.2.1. CANSORB 

Jedná se o upravenou rašelinu s pH 3,5 aţ 4,5 hnědého zbarvení, je to sypký 

materiál. Je netoxický. [30] Z vláken rašelinového mechu je vyroben. [23] Při teplotě 750 –

900 °C. Je speciálně upraven, a to tak, ţe dochází k vyloučení přírodních vosků na povchu 

buněk a následně dochází k aktivaci huminové kyseliny. 

 

Hydrofobnost (odpuzování vody) způsobují přírodní vosky, které jsou vyloučené. 

Přirozeně obsahuje rašelina huminovou kyselinu. Do svého řetězce je schopna přímo vázat 

uhlovodíky a různé chemikálie a následně navázanou látku, uţ nepustí. Má neobvykle 

vysoký sorpční poměr, ten je 1:10 aţ 14. Biologicky odbouratelný je  CANSORB. [30] 

 Adsorbuje uhlovodíky, PCB (motorové oleje, naftu, benzíny, topné oleje). Také 

adsorbuje slabé zásady a kyseliny. Barvy a rozpouštědla adsorbuje. Na vodní hladině i na 

suchu adsorbuje. [30] 

 Likvidovat lze pouţitý CANSORB kompostováním, nebo biodegradací. Ve všech 

oblastech CANSORB poskytuje ekonomické a ekologické řešení při likvidaci znečištění, 

havárií, dopravě, průmyslu, petrochemii a ostatních sluţbách (obrázek 12). [30] 

 

 

                                           

  

 

Obrázek 11: Havarijní sada CANSORBU[30] Obrázek 12: CANSORB [30] 
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5.2.2. Piliny 

Jedná se o drobné kousky dřeva. Při řezání pilou, vznikají piliny jako vedlejší 

produkt. [24] Piliny obsahují především lignin a celulozu. Jsou biologicky odbouratelné. 

[17] Dřevěné piliny mají především hospodářský význam ve velkém mnoţství vznikají na 

pilách jako odpad a pouţívají se různými způsoby. Jako mulč se vyuţívají na zahradě, 

nebo můţou  slouţit jako podestýlka pro zvířata, ale také mohou  poslouţit, jako palivo a 

to buď ve formě slisované v dřevěných briketách, nebo přímo v pilinových kamnech, ale 

také je lze vyuţít jako surovina pro výrobu dřevěných desek. Se vzduchem mohou dřevěné 

piliny tvořit výbušnou směs. K samovznícení, nebo k prachovému výbuchu můţe dojít. 

[24] Jelikoţ jsou piliny vyráběny na pilách, jako pevný odpad jsou jedním z moţných 

materiálu. Zájem o vyuţívání pilin jako sorbentu je dosaţeno velice dobrých výsledků. 

[17] 

Studie v Indii prokázaly při odstranění toxického kovu chromu při adsorpci pilin, 

velice dobrých výsledků. Cílem této studie se zjistilo, ţe případné pouţití pilin, jako 

alternativní absorpční materiál pro odstranění chromu z odpadních vod. Dávkové 

experimenty se provedly u kinetických studií o odstranění chromu z vodného roztoku. 

Zjišťovalo se pH během adsorpce, čas, mnoţství sorbentu a různé počáteční koncentrace 

od 50 do 500 mg/l
-1

 při zachování absorbentu mnoţství 10 g/l
-1

.  

Data, která se získala pomocí této studie, byly z obecných  modelů rovnic 

Langmuirovy a Freundlichovy izotermy. Piliny se v této studii aktivovaly kyselinou. U 

pilin se zjistilo, ţe je lepší sorbent k odstranění chromu ve srovnávání s mnoha jinými 

komerčně dostupnými adsorbenty. Maximální procento odstranění chromu se dosáhlo při 

pH 1. U kinetických studií se zjistilo, ţe rychlost adsorpce chromu je rychlejší 

v počátečních 250 minutách, poté pozvolna klesá v pozdější části adsorpce. Časová 

rovnováha chromu adsorpce na piliny se získává při 1050 minutách. S nárůstem mnoţství 

sorbentu se procento odstranění chromu zvyšuje schopnost adsorpce pilin. Maximální 

kapacita adsorpce se dosáhla pouţitím Langmuirova modelu 41,52 mg/g
-1

, coţ je poměrně 

dobrá adsorpční kapacita. Kinetika chromu adsorpce pomocí pilin jako adsorbent pro různé 

hodnoty počáteční koncentrace chromu se vypočítala pomocí druhého řádu kinetického 

modelu. Účinnost adsorpce u pilin měla 90%. Z výsledků této studie vyplývá, ţe piliny lze 

pouţít k léčbě průmyslových odpadních vod, které obsahují velké mnoţství chromu. [32] 
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5.3 Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS), tato optická metoda pouţívá princip 

absorpce světla u daných vlnových délek, volnými atomy prvků. A právě atomový 

absorpční spektrometr je přístroj, který pouţívá tento jev, je sloţen ze tří částí „ zdroj 

atomizace, optický systém, řídící a vyhodnocovací jednotka.“ Pro atomizaci 

analyzovaného prvku se pouţívají dva zdroje základní. „ Prvním zdrojem je plamen, 

druhou vylepšující moţností stanovení je grafitová kyveta (ETA – AAS).“ [25] 

Atomová absorpční spektrometrie je povaţována za jednu z nejrozšířenějších 

analytických metod, která se vyuţívá pro stanovení jak obsahu, tak i stopových koncentrací 

prvků. [27] 

Tato metoda umoţňuje široké stanovení prvků v roztoku. Jedná se například o tyto 

prvky (Cr, Mn, Fe, Cu, Pb, K, Na, Co, Ni a další) [25] 

 

  

 

                     Obrázek 13: Atomový absorpční spektrometr [25] 
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6. Experimentální část 

 Tato část práce zahrnuje popis dvou vzorků a to CANSORBU a smrkových pilin.  

Cílem experimentální části je porovnat sorpční vlastnosti těchto dvou sorbentů na vodném 

roztoku trojmocného chromu. Poněvadţ byly vzorky analyzovány na AAS-F, která 

stanovuje pouze atomární chrom, bude v práci uváděna obecně koncentrace celkového 

chromu. 

6.1 Popis vzorku 

CANSORB - je to rašelinný mech z Kanady. Jedná se o hotový produkt. 

Podrobnější popis tohoto produktu je popsán v kapitole 5.2.1 CANSORB. Na obrázku 14 

je uveden vzorek CANSORBU. 

 

 

Obrázek 14: CANSORB (foto: Vorlová) 

 

  



Petra Vorlová: Sorpce těžkých kovů pomocí biosorbentu 

29 
 
2012 

Piliny – pocházejí z měkkého smrkového dřeva z pásové brusky. Na obrázku 15 je 

uveden vzorek pilin. Neţ se piliny pouţily v experimentu, musely být nejprve zbaveny 

nečistot a prachu. Toho se docílilo, propíráním v destilované vodě. A následně se piliny 

sušily v sušárně na 105 °C po dobu 8 hodin. 

 

Obrázek 15: Piliny (foto: Vorlová) 

 

6.2 Příprava roztoku 

Nejdříve byl připraven roztok Cr (NO3)3 o koncentraci chromu 10 mg.l
-1

 a objemu 

2l. Takto připravený roztok měl pH= 6,7.  
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6.3 Pracovní postup 

Sorpce probíhala vţdy při 2 naváţkách biosorbentu a to 10 a 20 gramů. Objem 

vodného roztoku s obsahem chromu byl 500 ml. ( obrázek 16 ).  

Připravená směs byla míchána na míchacím zařízení Heidolph  REAX ( obrázek 17 ) při 

rychlosti 13 otáček za minutu. Vzorky (50ml) pak byly odebírány ve zvoleném čase 5, 10, 

20, 30 a 60 minut.  Po filtraci byly zakonzervovány kyselinou dusičnou o podrobeny 

analýze na AAS-F.  

 

 

  

Obrázek 16:  Naváţka CANSORBU 

(foto: Vorlová) 

Obrázek 17: Míchačka (foto: Vorlová) 
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6.4 Vyhodnocení výsledků 

 Metodou atomové absorpční spektrometrie byla provedena analýza naměřených 

koncentrací chromu v roztoku v daných časových intervalech dle ČSN EN 1233 (75 7425) 

– Jakost vod – Stanovení chromu. Výsledné hodnoty koncentrací celkového chromu 

v roztoku jsou uvedeny v tabulce 1, 2, 3, 4. 

 

CANSORB 

 

Tabulka 1: Hodnoty koncentrace celkového Cr v roztoku a účinnost sorpce 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledné hodnoty koncentrací celkového chromu 

v jednotlivých časových intervalech s naváţkou CANSORBU 10g. Z výsledků vyplývá, ţe 

jiţ po 5 minutách sorpce se koncentrace chromu sníţila natolik, ţe ji není moţno změřit.  

 

Tabulka 2: Hodnoty koncentrace celkového Cr v roztoku a účinnost sorpce 

 

 

 

 

         

 

 

 

Biosorbent 

Čas 

 

[min] 

Hmotnost 

 

[g] 

Koncentrace 

Cr 

[mg/l] 

Účinnost            

[%] 

 

 

 

 

CANSORB 

5 10 

 

< 0,20 

 

≈100 

10 10 

 

<0, 20 

 

≈100 

20 10 < 0,20 

 

≈100 

30 10 <0, 20 

 

≈100 

60 10 < 0,20 

 

≈100 

Biosorbent 

Čas 

 

[min] 

Hmotnost 

 

[g] 

Koncentrace 

Cr 

[mg/ l] 

Účinnost           

[%] 

 

 

 

 

CANSORB 

5 20 
< 0,20 

 
≈100 

10 
20 

 

<0, 20 

 
≈100 

20 20 
< 0,20 

 
≈100 

30 20 
<0, 20 

 
≈100 

60 20 
< 0,20 

 
≈100 



Petra Vorlová: Sorpce těžkých kovů pomocí biosorbentu 

32 
 
2012 

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledné hodnoty koncentrací chromu v jednotlivých 

časových intervalech s naváţkou CANSORBU 20g. Z těchto výsledků vyplývá, ţe 

CANSORB zafungoval okamţitě v celém časovém rozsahu. CANSORB sorboval při 

naváţkách 10g a 20g téměř všechen chrom. Koncentrace Cr se tedy opět pohybovaly pod 

prahem detekce. 

 

Smrkové piliny 

V tabulce 3 a 4 jsou uvedeny hodnoty koncentrace celkového Cr v roztoku a účinnost 

sorpce. 

Tabulka 3: Hodnoty koncentrace celkového Cr v roztoku a účinnost sorpce 

Biosorbent 

Čas 

 

[min] 

Hmotnost 

 

[g] 

Koncentrace 

Cr 

[mg/l] 

Biosorpce 

q 

[mg/g] 

cx 

Cr 

[mg/l] 

 

Účinnost 

[%] 

 

 

 

 

Piliny 

5 

 
10 3,20 0,68 6,8 68 

10 

 
10 2,08 0,792 7,92 79,2 

20 

 
10 1,74 0,826 8,26 82,6 

30 

 
10 1,71 0,829 8,29 82,9 

60 

 
10 1,26 0,874 8,74 87,4 

    

    cx mnoţství navázaného kovu na sorbent 

     q mnoţství adsorbátu vázaného na jednotku pevné fáze biosorbentu  

 

 V tabulce 3 jsou uvedeny výsledné hodnoty koncentrací celkového chromu  

v jednotlivých časových intervalech s naváţkou pilin 10g. Z měření je sestaven graf 

závislosti koncentrace chromu na čase (graf 1). Ostatní hodnoty se počítaly podle rovnic v 

podkapitole 5.1.1. Z výsledků vyplývá, ţe ačkoliv dosáhly smrkové piliny po 60 minutách 

účinnosti přes 87 %, účinnost CANSORBu nepřekonaly. 
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Tabulka 4: Hodnoty koncentrace celkového Cr v roztoku a účinnost sorpce 

Biosorbent 

Čas 

 

[min] 

Hmotnost 

 

[g] 

Koncentrace 

Cr 

[mg/l] 

Biosorpce 

q 

[mg/g] 

cx 

Cr 

[mg/l] 

Účinnost 

[%] 

 

 

 

 

Piliny 

5 

 
20 2,06 0,397 7,94 79,4 

10 

 
20 1,83 0,4085 8,17 81,7 

20 

 
20 1,57 0,4215 8,43 84,3 

30 

 
20 1,50 0,425 8,5 85 

60 

 
20 1,20 0,44 8,8 88 

 

       cx mnoţství kovu navázaného na sorbent 

       q mnoţství adsorbátu vázaného na jednotku pevné fáze biosorbentu  

 

 V tabulce 4 jsou uvedeny výsledné hodnoty koncentrací chromu v jednotlivých 

časových intervalech s naváţkou pilin 20g. Pro přehlednost byl vytvořen graf  závislosti 

koncentrace chromu na čase (graf 1). Ostatní hodnoty se počítaly podle rovnic v 

podkapitole 5.1.1.  

 

 

Graf 1: Závislost koncentrace chromu v roztoku na čase 

 

Z  grafu 1 lze vidět závislost koncentrace celkového chromu ve zvolených časových 

intervalech 5, 10, 20, 30, 60 minut s naváţkami pilin 10g a 20g.  
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Graf 2: Účinnost sorpce v závislosti na čase 

 

 

 

Z grafu 2 je patrné, ţe jiţ po 5 minutách bylo dosaţeno účinnosti kolem 80 % u 

naváţky pilin 20g a téměř 70 % u naváţky 10g. V dalších minutách rostla účinnost sorpce 

u obou naváţek jen pozvolna. Po 10 minutách se obě účinnosti téměř vyrovnaly a po 60 

minutách stouply na téměř 90 %, coţ je ale jen o 10 % více, neţ v páté minutě. Ačkoliv 

byla sorpční kapacita smrkových pilin dostačující (obě naváţky měly nakonec stejnou 

účinnost), nedokázalo se z vodného roztoku odstranit víc, neţ 88 % celkového chromu. 
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7.  Závěr    

 Cílem této diplomové práce bylo porovnání sorpčních vlastností dvou biosorbentů, 

a to CANSORBU a smrkových pilin při sorpci chromu. CANSORB je obchodní produkt 

speciálně upravený pro potřeby sorpce. Naopak smrkové piliny byly pouze promyty 

v destilované vodě, nebyly tedy nijak aktivovány. 

Z výsledků vyplynulo, ţe při naváţkách sorbentu 10 a 20 gramů byl CANSORB 

jednoznačně lepší. Jiţ po 5 minutách sníţil u obou naváţek koncentraci chromu z 10 mg/l 

pod práh detekce. 

Na druhé straně, ačkoliv smrkové piliny nedosahovaly takových sorpčních 

vlastností jako CANSORB, jejich kinetika sorpce nebyla nejhorší. Po 5 minutách bylo 

dosaţeno účinnosti téměř 70 % (naváţka 10g) a 80 % (naváţka 20g). Po 10 minutách se 

obě účinnosti vyrovnaly a po 60 minutách dosáhly hranice 88 %. Je třeba vzít v úvahu, ţe 

vzorek smrkových pilin nebyl nijak aktivován.   

Pro případné další studie sorpce pilin bych tedy navrhovala jejich aktivaci, coţ jistě 

zvýší účinnost. 

Dále by bylo ţádoucí vyhodnotit účinnosti sorpce v závislosti na pH, teplotě a 

koncentraci kovu v roztoku. 
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