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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá biosorpcí Cr (III) iontů z vodného roztoku pomocí rostliny
Reynoutria japonica. Teoretická část diplomové práce popisuje vlastnosti chromu, výskyt
chromu v odpadních vodách a metody jeho odstraňování. Především se však zabývá
přehledem biosorbentů, schopných na sebe vázat chromité ionty z vodných roztoků.
V praktické části je uvedena metodika práce, zahrnující popis biosorbentu, jeho zpracování
a přípravu modelového roztoku. Výzkum byl založen na studiu biosorpční kinetiky
Cr (III) při různé aktivaci biosorbentu, velikosti zrn, doby aktivace biomasy, vstupní
koncentraci chromitých iontů a při rozdílném pH. Dále bylo provedeno měření
adsorpčních izoterem, při kterém byl biosorbent PAB 1 naaktivován 0,1 M HCl a 0,1 M
NaOH při koncentraci biomasy 1 a 10 g/L. Provedena byla i desorpce. Ukázalo se, že
chromité ionty jsou silně vázány na biosorbent připravený z Reynoutria japonica.
Z experimentálních dat jednotlivých měření jsou sestaveny a okomentovány grafy.
Uvedeno je taktéž matematické modelování dat pro kinetiku sorpce a adsorpční izotermy.
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ABSTRACT
My thesis is dealt with biosorption of Cr (III) ionts from water solution with the help of
plant Renoutrica japonica. My theoretical part of thesis describes chrom characteristics,
chrom presence in the sewerage water and some methods of its removing. First of all,
however, it is dealt with the summary of biosorptions effective to bind at each other
chromic ionts from water solution. The task methodics comprising biosorption description,
its processing and model solution preparation is stated in the practical part.
The investigation was based on the biosorption kinetics Cr (III) studying at various
biosorption activaton, grain sizes, period of biomass activation, input concentration of
chromic ionts and various pH. Further, measuring was carried out by adsorptive isotherms
when biosorption PAB 1 had been activated by 0,1 M HCl and 0,1 M NaOH with biomass
concentration 1 and 10 g/L. Desorption had been carried out as well. It is possible to say on
the base of gained results that Cr (III) ionts are obviously bound to biosorption from plant
Reynoutria japonica. Diagrams are set together and commented from the experimental data
of particular measuring. Likewise, mathematical simulation of data for sorption kinetics
and adsorptive isotherms are stated.

KEYWORDS
Biosorption, Reynoutria japonica, biosorbents, sorption kinetics, chromium in waste
waters.
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POUŽITÉ ZKRATKY
NPK

nejvyšší přípustná koncentrace [mg.m-3]

PEL

přípustný expoziční limit [mg.m-3]

CHKO

chráněná krajinná oblast

NaOH

hydroxid sodný

HCl

kyselina chlorovodíková

H2SO4

kyselina sírová

HNO3

kyselina dusičná

PAB

rostlinný aktivovaný biosorbent

Cr (III)

trojmocný chrom

m

hmotnost biomasy [g]

D

desorpční poměr kovu [%]

qd

desorpce [mg/L]

cc

koncentrace kovu v desorpčním činidle před desorpcí [mg/L]

cd

koncentrace kovu v desorpčním činidle po desorpci [mg/L]
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známý objem desorpčního činidla [L]

b

afinita sorbentu k sorbátu [l/mg]
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sorpční kapacita [mg/g]
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koeficient determinace

qmax
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1. ÚVOD A CÍL
Přítomnost těžkých kovů ve vodním ekosystému je v současné době jedním
z nejdůležitějších problémů v oblasti životního prostředí. Je známo, že jejich existence ve
vodním prostředí představuje určitá rizika pro lidské zdraví a mají škodlivé účinky na živé
organismy. Chrom se do odpadní vody dostává především z průmyslů, které se zabývají
zpracováním kůže, textilní výrobou, strojírenstvím, chromováním nebo galvanickým
pokovováním. Tím dochází k uvolňování trojmocného a šestimocného chromu do vodních
toků.
Existuje několik technologií, jež se využívají při odstraňování kovů z odpadních vod. Mezi
nejběžnější patří chemické srážení, iontová výměna, membránové procesy, elektrodialýza,
filtrace a kapalinová extrakce. Tyto metody jsou stále více nežádoucí vzhledem k jejich
nákladovosti a dalších nedostatků, jako je neúčinnost při nízké koncentraci kovu
a produkce kalu či jiných odpadů, které vyžadují další likvidace. Jednou z možností při
hledání nových technologických postupů je využití přirozených schopností organismů
vypořádat se s negativními vlivy prostředí. Jednou z těchto metod je i biosorpce, která
využívá biologické materiály, jež jsou schopné akumulovat kovy z vodných roztoků.
Výhodou biosorpce je především vysoká účinnost, nízké náklady, snadná dostupnost
biomateriálů a možnost opětovného využití biosorbentu. Zkoumají se sorpční schopnosti
různých bakterií, řas, hub, rostlin, ale také rostlinných odpadů.
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda je možné využít rostlinný biosorbent
Reynoutria japonica při odstraňování Cr (III) iontů z vodného roztoku a určit vhodné
podmínky biosorpce. Dále, je - li možné biosorbent následně regenerovat a opětovně
využít. Výzkum byl založen na studiu kinetiky biosorpce Cr (III) iontů, při kterém byly
porovnávány jednotlivé parametry, jako je pH, různá aktivace biosorbentu, velikost zrn,
doba aktivace biomasy a vstupní koncentrace chromitých iontů. Dále bylo provedeno
měření adsorpčních izoterem při rozdílné aktivaci biosorbentu a koncentraci biomasy.
Studie obsahuje taktéž matematické modelování.
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED
V této části diplomové práce je popsaná charakteristika a vlastnosti chromu, výskyt
chromu v odpadních vodách, metody jeho odstraňování a přehled biosorbentů sorbujících
trojmocný chrom.

2.1 Charakteristika a vlastnosti chromu
Poprvé byl chrom izolován ze sibiřského krokoitu (PbCrO4) v roce 1797 Louisem
Nicolasem Vauquelinem a nazván dle barevnosti svých sloučenin (chroma = barva) [1].
Chrom je stříbrolesklý tvrdý kov, odolný vůči korozi. V čistém stavu je poměrně měkký.
Vyskytuje se ve všech oxidačních stupních od II do VI. Běžné jsou však pouze stavy
0 (kovový chrom), dále pak II, III a VI. Nejstabilnější je oxidační stupeň III. Sloučeniny
obsahující chrom s oxidačním číslem VI vykazují silné oxidační účinky. Naopak redukční
vlastnosti vykazuje chrom v oxidačním stavu II [1], [2].
Za normální teploty je chrom na vzduchu stálý (pokrývá se souvislou, ale neviditelnou
vrstvou oxidu), což je jeden z důvodů, proč se využívá k povrchové ochraně jiných kovů,
na vzduchu méně odolných. Po zahřátí reaguje s řadou nekovů za vzniku intersticiálních
nebo nestechiometrických sloučenin. Chrom také snadno reaguje s kyselinami. Nejsnadněji
se rozpouští ve zředěné HCl. Jeho rozpustnost, která závisí na čistotě kovu, může být
zpomalená chemickou nebo elektrochemickou pasivací. Ve velmi čistém stavu pak
odolává i účinkům zředěné H2SO4. Koncentrovaná nebo zředěná kyselina dusičná, stejně
jako lučavka královská, jej pasivuje [1], [3]. Některé fyzikální a chemické vlastnosti
chromu jsou uvedeny v tabulce 1.
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Tabulka 1- Některé fyzikální a chemické vlastnosti chromu [2]
Název

Chrom

Latinsky

Chromium

Značka

Cr

Protonové číslo

24

Skupina

6 (VI. B)

Perioda

4

Bod varu [ºC]

2944 K, 2671 °C

Bod tání [ºC]

2180 K, 1907 °C

Skupenství

Pevné

Oxidační čísla ve sloučeninách

II, III, VI

Elektronová konfigurace

[Ar] 3d5 4s1

Relativní atomová hmotnost

51, 9961

Paulingova elektronegativita

1, 66

Výskyt v přírodě
V Zemské kůře je chrom zastoupen v množství (122 ppm), jenž je srovnatelné s chlorem
(125 ppm) a vanadem (136 ppm). Přírodní chrom je směsí čtyř stabilních izotopů:
52

Cr,

53

Cr a

54

Cr. Nejvyšší podíl zaujímá izotop

52

50

Cr,

Cr (83,8 %). Nejvýznamnější rudou

chromu je chromit FeCr2O4. Největší naleziště této rudy jsou v bývalém SSSR, dále na
Filipínách a v Jižní Africe. Dalším, avšak méně bohatým zdrojem chromu je krokoit
(PbCrO4) nebo chromový okr (Cr2O3). Vyskytuje se taktéž v rostlinách, živočiších,
v sopečném prachu a plynech. Ve stopovém množství pak i v drahokamech smaragdu
a rubínu [3], [4], [5].
V přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách a to především v oxidačních stavech III a VI
[8], [9].
Chromité sloučeniny


Oxid chromitý Cr2O3 – nejstálejší oxid chromu. Je to zelený a ve vodě nerozpustný
prášek, který se uplatňuje jednak jako pigment (tzv. chromová zeleň) a jednak jako
přísada do skloviny a keramických glazur [8].
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Kamenec draselno - chromitý KCr (SO4)2.12H2O – fialová látka se schopností
vytvářet koordinační sloučeniny [2].

Chromové sloučeniny


Oxid chromový CrO3 – tmavě červená krystalická látka se silnými oxidačními
vlastnostmi. Ve vodě se rozpouští na kyselinu chromovou [8].



Kyselina chromová H2CrO4 – silná kyselina, významné jsou její soli – chromany
[8].



Chromany – žluté sloučeniny obsahující anion CrO42−. Mají oxidační vlastnosti
a jsou stálé pouze v zásaditém prostředí. Působením kyselin přecházejí chromany
ve stabilnější dichromany s aniontem Cr2O72− dle rovnice [8]:
2 CrO42− + 2 H3O+ = Cr2O72− + 3 H2O



Dichromany – látky oranžové barvy, stálé v kyselém prostředí. Využívají se jako
barviva a nacházejí uplatnění také v gumárenském a keramickém průmyslu.
Z dichromanů lze působením alkalických hydroxidů opět získat chromany [2], [8].
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Zdroje znečištění
Do ovzduší se chrom dostává ve značném množství v prachových částicích, které se
uvolňují při spalování fosilních paliv (v oxidačním stavu Cr (III)). Mezi další zdroje patří
cementárny, výfukové plyny z automobilů s katalyzátorem, spalovny komunálních odpadů,
emise z klimatizačních chladících věží používajících sloučeniny chromu jako inhibitory
koroze nebo polétavý azbest z opotřebovaných brzdových obložení automobilů.
Atmosférickou depozicí se pak dostává dále do ostatních složek životního prostředí [11].
Antropogenním zdrojem chromu ve vodách jsou odpadní vody z barevné metalurgie,
kožedělného průmyslu, textilního průmyslu a povrchové úpravy kovů. Vysoké koncentrace
chromu ve vodách lze nalézt z hydraulické dopravy popílků [11].

Výroba a použití
Nejčastěji se chrom vyrábí přímou redukcí chromitu (FeCr2O4) uhlíkem v elektrické peci
za vzniku slitiny chromu a železa (tzv. ferrochrom) podle rovnice [1]:
FeCr2O4 + 4C → Fe + 2Cr + 4CO
Čistý chrom lze připravit metalotermickou reakcí oxidu chromitého (Cr2O3) s křemíkem
nebo hliníkem podle následujících rovnic [1]:
2Cr2O3 + 3Si → 4Cr + 3SiO2
Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3
Chrom se využívá převážně v metalurgii. Přídavek chromu do oceli ovlivňuje její tvrdost,
žáruvzdornost a odolnost proti elektrochemické a chemické korozi v oxidačním prostředí
[6]. Vzhledem k jeho odolnosti vůči vlivu atmosféry je využíván k vytváření ochranných
povlaků a to zejména na železných předmětech. V potravinářském a chemickém průmyslu
se ve značné míře uplatňují chromniklové oceli, obsahující 18 % chromu a 8 % niklu. Tyto
materiály se pak používají např. k výrobě dělostřeleckých pancířů. Chrom je taktéž
součástí slitin na výrobu odporových těles pro vytápění eklektických pecí [8].
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Toxicita
Toxicita sloučenin chromu s oxidačním číslem roste [10]. Rozdílná je tedy toxicita
oxidačního stavu Cr (III) a Cr (VI). Trojmocný chrom se řadí mezi esenciální stopové
prvky zúčastněné v metabolismu savců. Reguluje produkci inzulínu, čímž pomáhá
udržovat metabolismus tuků, cholesterolů a glukózy. Při jeho nedostatku může docházet
k únavě, úbytku váhy, stresu a snížení schopnosti těla odstraňovat glukózu z krve.
Významným zdrojem chromu je čerstvá strava i pivní kvasinky. Zdraví prospěšný je však
Cr (III) do určitého množství. Ve větších dávkách je škodlivý. Inhalační expozice může
nepříznivě ovlivňovat imunitní a taktéž respirační systém. U citlivých jedinců pak inhalace
vyšších dávek vyvolává astmatický záchvat. Při orální expozici způsobují velmi vysoké
dávky žaludeční potíže, křeče, vředy nebo vede k poškození jater, ledvin a dokonce
až ke smrti [11].
Sloučeniny šestimocného chromu jsou rozpustnější než sloučeniny trojmocného chromu.
Kvůli jejich schopnosti procházet buněčnými membránami jsou i mnohem toxičtější. Při
krátkodobé vysoké expozici se projevují nepříznivé účinky v místě kontaktu: např.
podráždění nosní sliznice a perforace nosní přepážky při inhalaci, vředy na kůži při dotyku
nebo podráždění zažívacího traktu po orální expozici. Škodlivý účinek může mít na játra
a ledviny. Inhalace prachů sloučenin šestimocného chromu způsobuje astmatické potíže.
Naopak dlouhodobější působení se projevuje tvorbou vředů a nádorů dutiny nosní, plic
a zažívacího ústrojí. Leptavým účinkem na kůži a sliznice může dojít až k proděravění
nosní přepážky. Chrom je tedy klasifikován jako lidský karcinogen, který vede k rakovině
plic [11], [12].
Sloučeniny šestimocného chromu patří mezi nejvýznamnější kontaminanty životního
prostředí, obzvláště atmosféry, ale také dalších abiotických složek, jako je hydrosféra
a pedosféra. V životním prostředí je šestimocný kationt vysoce mobilní, na rozdíl od
chromitého kationtu, a to zejména v půdních vodách [12].
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Limitní koncentrace sloučenin chromu v ovzduší pracovišť pro Českou republiku [11]:


Sloučeniny šestimocného chromu: PEL – 0,05 mg.m-3
NPK – P – 0,1 mg.m-3



Ostatní sloučeniny chromu:

PEL – 0,5 mg.m-3
NKP – P – 1,5 mg.m-3

2.2 Výskyt chromu v odpadních vodách
Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena působením lidské činností. Toto
znečištění může být tvořeno rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými látkami. Za znečištění
se považuje také tepelné a radioaktivní znečištění [13].
Chrom se do odpadní vody dostává z podniků na zpracování kůží, z textilní výroby, ze
strojírenství, papírenství, z výroby barviv a pigmentů, dále pak ze závodů zabývajících se
chromováním nebo galvanickým pokovováním. Tím dochází k uvolňování Cr (III)
a Cr (VI) do vodních toků [4].
Některé zdroje, podílející se na znečištění vod chromem v České republice [4]:
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Před vypouštěním do vodního prostředí musí být odpadní vody čištěny, aby splňovaly
koncentrační limity dle nařízení vlády č. 23/2011. Sb. ze dne 22. prosince 2010, kterým se
mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády
č. 229/2007 Sb. [13], [7]. V tabulce 2 jsou uvedeny limitní koncentrace chromu pro
vypouštění do vodotečí z průmyslů.
Tabulka 2 - Limitní koncentrace chromu pro vypouštění
do vodního prostředí z průmyslových odvětví [7]
Chrom

Přípustné hodnoty
[mg/L]

Cr (VI)

0,3

Cr

0,5

2.2.1 Metody odstraňování chromu z odpadních vod
Odstraňování chromu z průmyslových odpadních vod má vzhledem k jeho toxicitě velký
význam. Zabraňuje se tak negativním dopadům na životní prostředí [14].
Existuje několik technologií vhodných na odstraňování chromu z odpadních vod,
založených na fyzikálně chemických procesech [15]. Mezi nejběžnější patří reverzní
osmóza, iontová výměna, elektrodialýza, chemické srážení a biosorpce [16].

Reverzní osmóza
Jedná se o způsob filtrace, vycházející z fyzikálního jevu zvaného osmóza. Principem je
průchod iontů přes polopropustnou membránu, oddělující roztoky o rozdílné koncentraci
iontů. V případě osmózy přechází rozpouštědlo přes membránu do roztoku s vysokou
koncentrací látek. Na membránu působí tlak procházejících molekul - osmotický tlak [17].
V případě reverzní osmózy se působí tlakem vyšším, než je tlak osmotický na straně
roztoku s vyšší koncentrací solí. Molekuly vody z roztoku solí pak procházejí membránou.
Výsledkem je koncentrovaný roztok solí na tlakové straně membrány a čisté vody na druhé
straně [17].
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Účinnost procesu reverzní osmózy při odstraňování chromu se pohybuje v rozmezí
96 - 98 % [17]. Hlavní nevýhodou této technologie jsou však velmi vysoké náklady [16].

Iontová výměna
Ionexy jsou látky schopné na základě disociace vyměňovat ionty mezi ionexovou fází
a roztoky elektrolytů. Jedná se o makromolekulární látky trojrozměrného uspořádání,
v nichž jsou pevně zabudovány funkční skupiny, které disociací poskytují fixované ionty.
Ionexy přitahují z roztoku určitý ion a místo něho uvolňují stejné množství jiného iontu
příslušného náboje. Fixované ionty mohou nést záporný nebo kladný náboj. Podle toho se
rozeznávají měniče kationtů (katexy), obsahující záporně nabité funkční skupiny a meniče
aniontů (anexy), obsahující kladně nabité funkční skupiny [18]. Běžně používané ionexy
jsou syntetické organické pryskyřice [19].
Předností iontové výměny je vysoká selektivita, nižší produkce kalu, účinnost i v nízkých
koncentracích a využitelnost ve velkých objemech. Nevýhodou jsou vysoké náklady
a citlivost na hodnotu pH [16], [19].

Elektrodialýza
Elektrodialýza patří mezi tzv. elektromembránové procesy. Působením stejnosměrného
proudu dochází k pohybu disociovaných iontů. Separace je dosaženo prostřednictvím
katexových a anexových membrán, které selektivně propouštějí pouze ionty určité polarity.
Vhodnou kombinací anexových a katexových membrán dochází k rozdělování iontů ve
vstupním roztoku a vytváří se tak proud odsolený (diluát) a proud koncentrovaný
(koncentrát) [18], [20].
Velkou výhodou elektrodialýzy je zpracování vstupního roztoku bez dalšího přídavku
chemických látek. Naopak nevýhodou jsou vysoké náklady a riziko znehodnocení
membrán [18].
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Chemické srážení
Jedná se o nejběžnější metodu odstraňování chromu a jiných kovů z odpadních vod [19].
Srážení je reakce, kdy přídavkem vhodného činidla dochází k vysrážení části rozpuštěných
iontů ve formě sraženiny, ve vodě omezeně rozpustné. Ionty látky, jež byla v kapalině
rozpuštěna, pak reagují s činidlem za vzniku jiné sloučeniny [21].
Odpadní vody s obsahem šestimocného chromu se nejčastěji zneškodňují redukcí vhodným
redukčním činidlem (oxidem siřičitým, siřičitanem sodným, vyčerpanými mořicími
lázněmi obsahující chlorid zinečnatý apod.) na sloučeniny trojmocného chromu, které se
v alkalickém prostředí vysráží jako hydroxid chromitý [21].
Hlavní výhodou této technologie je jednoduchost a nízké provozní i investiční náklady.
Nevýhodou pak tvorba značného množství kalu, nízká selektivita a někdy taktéž
nemožnost dosažení dostatečně nízkých koncentrací odstraňovaných látek v upravené vodě
[18].

Biosorpce
Výše uvedené technologie na odstraňování chromu a jiných kovů z odpadních vod
využívané v současnosti se postupně stávají nedostačujícími. Důvodem jsou stále přísnější
požadavky na výstupní koncentrace kovů v emisích z průmyslů, zvyšování úrovně poznání
v různých oblastech jako je např. toxikologie, pokroky v metodách identifikace různých
sloučenin v organismech a jejich vliv na zdravotní stav populace, vysoké náklady a jiné.
Tyto faktory vytvářejí stále větší tlak na realizaci nových technologií [15].
Jednou z možností při hledání nových technologických postupů je využití přirozených
schopností organismů vypořádat se s negativními vlivy prostředí. Jednou z těchto
technologií je i biosorpce [15].
Biosorpce je adsorpce na materiál biologického původu čili biosorbent. Jedná se
o fyzikálně chemický proces, principiálně podobný iontové výměně [22]. V podstatě jde
o pasivní imobilizaci kovů. [15]. Je to tedy schopnost neživých částí buněk, především
buněčné stěny některých druhů organismů na sebe vázat ionty kovů z vodného prostředí
[19].
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Mechanismus biosorpce buněčným povrchem je založený na fyzikálně chemických
interakcích mezi kovem a funkčními skupinami buňěčné stěny, avšak není závislý na
metabolizmu buněk [15]. Mezi hlavní funkční skupiny, uplatňující se při biosorpci patří
hydroxylová, karbonylová, karboxylová, thiolová, sulfonátová, thioetherová, aminová,
sekundární aminová, amidová, imidová, imidazolová, fosfátová a fosfátdiesterová [23].
Výhodou biosorpce jsou nízké náklady, aplikovatelnost na odstraňování kovů i v širokém
rozmezí koncentrací, rychlý proces odstraňování kovů, vysoká účinnost, minimalizace
chemických a biologických kalů, možnost regenerace biosorbentu a možnost opětovného
využití kovu. Za nevýhodu lze uvést nedostatek informací o mechanismech, jež jsou
zodpovědné za zachycení kovů na povrchu buněk a taktéž podstatný vliv pH na celý proces
[15], [24].

2.3 Přehled biosorbentů sorbující Cr (III)
V současnosti jsou biosorbenty považovány za alternativní materiály, využívané pro sorpci
k běžně používaným metodám odstraňování iontů kovů. Obecně platí, že většina
biologických materiálů je schopna na sebe vázat kovy, ale pouze některé z nich je možné
využít v průmyslových procesech, v nichž je vyžadována dostatečně vysoká kapacita vazeb
a selektivita. Určitá selektivita procesu biosorpce je dána různou afinitou biomateriálů pro
kovy. Některé biosorbenty jsou schopné neselektivně zachytit velké množství různých
kovů, jiné jsou zase selektivní pouze pro málo kovů. Existuje široká škála biologických
materiálů, využívaných v oblasti odstraňování iontů kovů. Proto je velmi důležitý jejich
výběr z tohoto množství lehce dostupných a levných biomateriálů. Cílem je najít
biomateriály, které mají velmi dobré sorpční vlastnosti, jsou levné a v případě potřeby
vysoce selektivní [18],[15].
Zkoumají se sorpční schopnosti různých bakterií, hub, kvasinek, mechů, řas ale také
kokosových vláken, odpadu ze zpracování cukrové řepy, kůry stromů, arašídové nebo
rýžové slupky apod. Bylo prokázáno, že všechny tyto biosorbenty jsou efektivní při
odstraňování všech typů kovových iontů [15], [18], [25].
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Z hlediska biosorpce je nejdůležitější chemické složení a stavba buněčné stěny biosorbentů
[15]. Biosorbenty rostlinného původu obsahují především celulózu, mannitol, chitosan,
algináty a mnoho dalších látek. Buněčné stěny organismů běžně obsahují polysacharidy,
proteiny a lipidy. Ve všech zmíněných látkách je velké zastoupení funkčních skupin, které
jsou schopny na sebe vázat ionty kovů [18].
Na základě četných studií uvedených v dostupné literatuře lze říci, že je k dispozici celá
řada biosorbentů, kterými lze získávat trojmocný chrom z odpadních vod.
V tabulce 3 je uveden jejich přehled. Biosorbenty jsou rozděleny na bakterie, sinice,
houby, plísně, řasy sladkovodní a mořské, rostliny a rostlinný odpad. U všech biosorbentů
je uvedena hodnota qmax, tedy jejich maximální sorpční kapacita. Z každého typu
biosorbentu je pak na základě této hodnoty vybrán jeden s nejvyšší sorpční kapacitou
a následně popsán.
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Tabulka 3 - Přehled biosorbentů sorbující Cr (III)

Typ biosorbentu

pH

rpm
[ot. /min.]

Dávka
biosorbentu
[g/L]

qmax

Kontaktní
doba

[mg/g]

Lit.

Bakterie
Streptomyces rimosus

4,8

300

0,3

5h

83,33

[26]

4

75

1

6h

23,9

[27]

5

150

1

2h

34,6

[28]

5

110

4

90 min

52,10

[30]

4,82

-

10

-

44,44

[32]

4

-

2

6h

24,84

[33]

4,5

-

2

-

19,2

[34]

Aspergillus oryzae

5,2

150

0,8

30 h

208

[35]

Aspergillus niger

5,2

150

0,8

30 h

185

[35]

Mucor hiemalis

5,5

-

-

30 min

21,4

[36]

Chlorella sorokiniana

4

100

1

20 min

69,26

[37]

Pithophora varia

5

150

1

5h

60,6

[28]

Chlorella miniata

4,5

160

5

24 h

41,2

[38]

Spirogyra condensata

5

-

0,1

40 min

14,82

[39]

Rhizoclonium hieroglyphicum

4

-

0,1

40 min

11,81

[39]

Chara sp.

3

-

-

-

10,54

[40]

Sargassum wightii

5

100

25

-

79,60

[41]

Caulerpa racemosa

5

100

30

-

59

[41]

Laminaria digitata

4

150

2

-

42

[42]

Ulva lactuca

4,5

200

2

3h

36,91

[43]

Ecklonia sp.

4

200

0,25

24 h

34,11

[44]

Nannochloris oculata

5

-

1

12 h

31,7

[45]

Palmaria palmata

4,5

200

2

3h

29,63

[43]

Gelidium sp.

5,3

100

-

20 min

18

[46]

Polysiphonia nigrescens

4

200

10

3h

16,12

[47]

Cladophora sp.

7

-

-

-

6,54

[40]

Kappaphyces alvarezzi

3

300

0,5

30 min

0,86

[48]

Bacillus subtillis
Sinice
Spirulina sp.
Houby
Parmelina tiliacea
Lentinus edodes
Termitomyces clyeatus
Pichia stipitis
Plísně

Sladkovodní řasy

Mořské řasy
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Tabulka 3 - (pokračování)

Typ biosorbentu

pH

rpm
[ot. /min.]

Dávka
biosorbentu
[g/L]

qmax

Kontaktní
doba

[mg/g]

Lit.

Rostliny
Hylocomium splendens

5

110

4

90 min

42,10

[49]

Talium triangulare

5

200

30

10 min

40

[51]

Leersia hexandra swartz

5

200

5

40 min

28,64

[52]

Agáve lechuquilla

4

-

-

-

21,32

[53]

Canmois virgata

7

150

10

3h

7,184

[54]

Eichhornia crassipes

7

150

10

3h

6,614

[54]

Nymphaea sp.

7

150

10

3h

6,612

[54]

Rhizophora mangle

7

150

10

3h

6,544

[54]

Borassus aethiopum

4,5

150

10

2h

6,24

[55]

Colocasia eaculata

7

150

10

3h

6,072

[54]

Cabomba caroliniana

5

140

2

10 min

2,4

[56]

Polyathia longifolia

3

-

-

-

1,87

[57]

Kůra vodního melounu

3

150

1,5

30 mi

172,6

[58]

Odpad z cukrové třtiny

6

120

0,1

90 min

166,6

[59]

Vaječné skořápky

5

150

1

60 min

160

[60]

5,5

-

4

120 min

93,01

[61]

Odpad z mrkve

1

100

0,1

4h

86,65

[62]

Čajový odpad

6

120

0,1

90

83,3

[59]

Odpad z růže

5

130

1

20 min

67,34

[63]

Banánová slupka

2

-

0,1

2h

22

[64]

Oves

4

180

-

-

12,97

[65]

Pomerančová kůra

3

-

0,1

2h

9,43

[66]

Arašídové slupky

4

200

2

1h

7,67

[67]

Čirok

4

180

-

-

6,95

[65]

Piliny z topolu

4

200

2

6h

5,52

[67]

Pecky z oliv

4

-

-

-

5,19

[68]

Semena Moringy olejodárné

5

200

-

2h

3,191

[69]

Rostlinný odpad

Skořápky pekanových ořechů
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Biosorpce Cr (III) iontů na bakterii
Sahmoune a kol. studovali v roce 2009 možnost využití gram - pozitivní bakterie
Streptomyces rimosus při odstraňování Cr (III) iontů z odpadní vody. Biomasa byla nejprve
promyta deionizovanou vodou, poté sušena při teplotě 50 ºC po dobu 24 hodin v sušárně.
Po vysušení byla biomasa aktivována 30 minut v 0,1 M NaOH při laboratorní teplotě.
Po 30 minutách byla ihned promyta, dále sušena a proseta na zrnitostní frakce v rozmezí
50 - 160 µm. Odpadní vody v tomto experimentu měly kyselý charakter okolo pH 4, proto
bylo pH upraveno 0,1 M NaOH nebo 0,1 M HCl na hodnotu 4,8. Počáteční koncentrace
kovového

roztoku

Cr

(III)

byla

2,4

g/L.

Všechny

experimenty

probíhaly

v Erlenmayerových baňkách, v nichž se smíchalo 0,3 g/L biosobentu se 100 ml odpadní
vody. Biosorpce probíhala na magnetickém míchadle s konstantní rychlosti míchání
300 ot. /min. a teplotě 20º C po dobu 80 minut [26].
Z výzkumu se zjistilo, že už po 30 minutách bylo odstraněno 80 % iontů Cr (III), avšak až
95 % se odstranilo během 80 minut. Doba dostatečná k dosažení rovnováhy byla 5 hodin.
Maximální sorpční kapacita biosorbentu činila 83,33 mg/g při pH 4,8. Využití bakterie
Streptomyces rimosus jako biosorbentu při biosorpci Cr (III) je tedy velmi efektivní [26].

Biosorpce Cr (III) iontů na sinici
V roce 2007 byla na biosorpci Cr (III) iontů z vodných roztoků při experimentech
Michalaka a kol. využita sinice Spiruluna sp. Byly studovány různé parametry pH, teploty
a koncentrace biomasy [27].
Výsledky studie ukázaly, že nejlepší provozní podmínky pro biosorpci Cr (III) iontů
z vodného roztoku použitím sinice Spiruluna sp. jsou: pH 5, Teplota 20 °C, koncentrace
biomasy 1 g/L a kontaktní doba 2 hodiny. Hodnota pH měla významný vliv na celý
proces. S růstem pH (3 - 5) se biosorpční kapacita zvyšovala. Teplota taktéž ovlivňovala
biosorpci, avšak ne tak výrazným způsobem jako pH [27].
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Obrázek 1- Zobrazení Spiruliny pod mikroskopem: (a) dlouhá vlákna;
(b) dokonalé spirály; (c) elektronový mikroskop [29]

Biosorpce Cr (III) iontů na houbu
Využitím lišejníku Parmelina tiliacea pro biosorpci Cr (III) z vodného roztoku se v roce
2008 zabývali Uluozlu a kol. Biomasa byla promyta deionizovanou vodou. Po promytí
byla inaktivována zahřátím v sušárně při teplotě 70 ºC po dobu 48 hodin, poté nadrcena
a proseta na zrnitostní frakce v rozmezí 180 - 300 µm, které byly použity ve všech
experimentech. Ve studii byly porovnávány různé parametry pH, koncentrace biomasy,
počáteční koncentrace chromitých iontů, kontaktní doba a teplota. Experimenty probíhaly
v Erlenmayerových baňkách na třepačce při 110 ot. /min. [30].
Biosorpce Cr (III) iontů z vodného roztoku byla nejúčinnější při pH 5 (při vyšším pH byl
zaznamenán pokles biosorpce), dávce biomasy 4 g/L (studie porovnávaly 4, 10, 16
a 20 g/L biomasy, avšak žádný významný rozdíl mezi těmito dávkami nebyl), teplotě
20 ºC (při vyšší teplotě docházelo k poškození aktivních vazebných míst v biomase),
počáteční koncentraci 25 mg/L a kontaktní době 90 minut, kdy došlo k ustálení rovnováhy.
Bylo také zjištěno, že biosorpce Cr (III) na houbu Parmelina tiliacea probíhala formou
chemické iontové výměny [30].
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Obrázek 2- Parmelina tiliacea [31]

Biosorpce Cr (III) iontů na plíseň
Sepehr a kol. v roce 2012 zkoumali biosorpci Cr (III) pomocí plísně Aspergillus oryzae,
kterou kultivovali na agaru, obsahující 300 g brambor, 20 g glukózy, 15 g agaru a 1 litr
destilované vody. Na takto připravený agar byl přidán 1 ml izolované plísně. Kultura byla
inkubována při teplotě 30 ºC po dobu 6 - 7 dnů a poté byla použita k experimentům. Ve
studii se věnovali parametrům jako je pH (3 - 8), kontaktní doba (0,5 - 38 hodin), rychlost
třepání (50 - 250 ot. /min.) a teplota (10 - 45º C). Experiment probíhal v Erlenmayerových
baňkách, v nichž bylo smícháno 0,8 g/L živé plísně se 100 ml chromitého roztoku. Poté
byly vzorky míchány na třepačce až do dosažení rovnováhy [35].
Výzkum ukázal, že maximální biosorpce bylo dosaženo při pH 5,2, teplotě 30 ºC, agitační
rychlosti 150 ot. /min. a koncentraci chromitých iontů 600 mg/L. Biosorpce byla ukončena
po 30 hodinách kontaktní doby, kdy už nedocházelo k adsorbování chromitých iontů.
Maximální sorpční kapacita biomasy při těchto podmínkách byla 208 mg/g. Z vodného
roztoku se pomocí plísně Aspergillus oryzae odstranilo 67 % iontů Cr (III) [35].
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Biosorpce Cr (III) iontů na mořskou řasu
Biosorpci Cr (III) na hnědou makrořasu Sargassum wightii studovali v roce 2012
Tamilselvan a kol. Biomasa byla promyta deionizovanou vodou, dále přes noc vysušena
v sušárně při teplotě 60 ºC, nadrcena a proseta na velikost frakce v rozmezí
0,5 - 0,85 mm. Zkoumány byly parametry pH (5 - 8), dávka biomasy (5 - 40 g/L)
a koncentrace chomitých iontů v roztoku (50, 100, 150 a 200 mg/L) [41].
Bylo zjištěno, že maximální odstranění Cr (III) z vodného roztoku bylo 80 % při
koncentraci chromitých iontů 100 mg/L. Výzkum také ukázal, že hodnota pH a dávka
biomasy měly významný vliv na celý proces. Optimální pH pro biosorpci bylo
5. Při nižším nebo vyšším pH byl zaznamenán pokles biosorpce. Optimální dávka
biomasy byla 25 g/L, zvýšením dávky již nedocházelo k vyšší sorpci [41].

Biosorpce Cr (III) iontů na sladkovodní řasu
Na imobilizovanou sladkovodní řasu Chlorella sorokiniana byla s úspěšností studována
schopnost sorbovat Cr (III) ionty z vodných roztoků. Studií se v roce 2008 zabývali
Nasreen a kol. Biomasa byla imobilizována na mycí houbu (Luffa aegyptiaca).

Při

experimentu byly porovnávány různé parametry pH, počáteční koncentrace chromitých
iontů a kontaktní doba [37].
Maximální biosorpce Cr (III) iontů z vodných roztoků byla pozorována při pH 4,
koncentraci biomasy 1 g/L, koncentraci chromitých iontů 25 mg/L a teplotě 25 °C [37].
Ukázalo se, že značné množství chromitých iontů bylo odstraněno již po 5 minutách
a k dosažení rovnováhy došlo po 20 minutách [37].
V procesu desorpce bylo použito několik desorpčních činidel. Nejvyšší účinnost
regenerace biosorbentu (až 98 %) byla při použití 0,1 M HNO3. Po regeneraci lze tento
biosorbent využít minimálně v dalších pěti cyklech a to bez výrazného snížení účinnosti
[37].
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Obrázek 3- Imobilizace řasy Chlorella sorokiniana na Luffa aegyptiaca. (a) kusy Luffa aegyptiaca
v 100 ml růstového média před inokulací Ch. sorokiniana; (b) kusy L. aegyptiaca po 24 denní
inokulaci Ch. sorokiniana ukazující růst imobilizovaných buněk řasy na L. aegyptica; (c) před
a (d) po imobilizaci Ch. sorokiniana [37]

Biosorpce Cr (III) iontů na rostlinu
V roce 2008 studovali Sari a kol. schopnost mechu Hylocomium splendens sorbovat
Cr (III) z vodného roztoku. Biomasa byla nejprve promyta deionizovanou vodou a poté
sušena v sušárně 48 hodin při teplotě 70 ºC. Po vysušení se nadrtila a prosela na zrnitostní
frakce v rozmezí 150 - 300 µm, které byly použity ve všech experimentech. Pokusy byly
prováděny při různém pH (2 - 8), kontaktní době (5 - 90 minut), teplotě (20 – 50 ºC)
a dávce biomasy (0,1 – 20 g/L). Vzorky byly míchány na třepačce při konstantní rychlosti
110 ot. /min. [49].
Biosorpce chromitých iontů na Hylocomium splendens dosáhla nejlepších výsledků při
pH 5, koncentraci chromitých iontů 10 mg/L, teplotě 20 ºC a dávce biomasy 4 g/L. Zjistilo
se, že sorpce roste s dobou kontaktu až do 60 minut, kdy došlo k ustálení rovnováhy [49].
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Obrázek 4 - Hylocomium splendens [50]

Biosorpce Cr (III) iontů na rostlinný odpad
Reddy a kol. v roce 2014 použili pro svůj experiment na odstranění Cr (III) iontů
z vodného roztoku melounovou kůru (Citrullus lanatus). Biomasa byla několikrát promyta
vodou a poté dvakrát destilovanou vodou. Po důkladném umytí byla nařezána na malé
kousky a sušena na slunci po dobu 7 dní, aby se zbavila vlhkosti. Po vysušení se promyla
horkou vodou (70 ºC) a následně se 48 hodin sušila v sušárně při teplotě 80 ºC. Po usušení
byla proseta na různé zrnitostní frakce. Experimenty byly prováděny za laboratorní teploty
v orbitální třepačce při 150 ot. /min. při různém pH, kontaktní době, počáteční koncentraci
chromitých iontů a dávce biosorbentu [58].
Studie ukázaly, že nejlepších výsledků bylo dosaženo při pH 3, počáteční koncentraci
Cr (III) 50 mg/L, teplotě 30 ºC a dávce biosorbentu 1,5 g/L. Zjistilo se také, že adsorpce
byla značně závislá na množství biosorbentu, neboť zvýšení dávky nad 1,5 g/L mělo
za následek snížení sorpční kapacity. Odstranění Cr (III) iontů z vodného roztoku bylo
velmi rychlé (k ustálení rovnováhy došlo už po 30 minutách). Maximální sorpční kapacita
dosáhla hodnoty 172,6 mg/g. Desorpce ukázala, že biomasu lze po regeneraci znovu využít
a to bez snížení její účinnosti [58].
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3. METODY ZPRACOVÁNÍ
V následující části diplomové práce jsou uvedeny postupy výzkumu biosorpce Cr (III)
iontů z vodných roztoků na rostlinný aktivovaný biosorbent křídlatku japonskou a jeho
následná desorpce.

3.1 Popis biosorbentu
V mé diplomové práci byla jako biosorbent použita rostlina křídlatka japonská (Reynoutria
japonica).
Reynoutria japonica je statná, vytrvalá, vysoká (1 – 2,5 m), dvoudomá bylina. Lodyhy,
které se v horní části větví jsou přímé, duté, křehké a červeně skvrnité. Listy má krátce
řapíkaté, vejčitě trojúhelníkové, na vrcholu zúžené v dlouhou špičku, zelené, dvouřadě
rozložené, dlouhé 5 – 15 cm a široké 4 – 10 cm. Plodem jsou lesklé černohnědé nažky.
Květy jsou malé, bílé a funkčně jednopohlavné. Rozmnožuje se vegetativně částmi
oddenků nebo lodyh [70].
Pochází z Jihovýchodní Asie (Korea, Japonsko a Čína). Do Evropy byla dovezena v 19.
století převážně jako sazenice pro zahradnické využití. Planě roste zejména na mokré,
živné a kamenité půdě. Je odolná proti vymrzání v zimě, avšak citlivá na pozdní jarní nebo
časné podzimní mrazy, popřípadě letní sucho. V České republice se řadí mezi silně invazní
rostliny, které se šíří mimo svůj původní areál rozšíření, čímž vytlačují domácí druhy
rostlin. Díky rychlému růstu tvoří značné množství biomasy a již delší dobu se o ní uvažuje
jako o energetické plodině. Za pozornost stojí také její schopnost akumulovat těžké kovy
z kontaminované zeminy, převážně kadmium, olovo, zinek, rtuť, mangan a chrom [70],
[71].
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Obrázek 5 - Reynoutria japonica – list [foto: Jurošková]

Obrázek 6 - Reynoutria japonica – stonek [foto: Jurošková]
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3.2 Příprava biosorbentu
Biosorbent z rostliny Reynoutria japonica byl odebrán z CHKO Poodří v blízkosti povodí
řeky Odry. Stonek a list křídlatky japonské byl zvlášť na vzduchu vysušen, rozdrcen,
pomlet a proset na velikosti menší než 0,5 a 1 mm. Následně se biomasa aktivovala
v 0,1 M NaOH (resp. 0,1 M HCl) po dobu 60 (resp. 30) minut. Dále se přefiltrovala
a propláchla destilovanou vodou. Po aktivaci byla biomasa sušena 24 hodin při teplotě
90 °C.
V mém případě byl biosorbent připraven jako směs stonků a listů rostliny Reynoutria
japonica ve dvou rozdílných poměrech – rostlinný aktivovaný biosorbent 0,5 (zkráceně
PAB 0,5) a rostlinný aktivovaný biosorbent 1 (zkráceně PAB 1). PAB 0,5 byl připraven
jako směs stonků a listů v hmotnostním poměru 1:2 (1 g stonku a 2 g listu) o zrnitosti pod
0,5 mm. V případě PAB 1 se jedná taktéž o hmotnostní poměr stonků a listů 1:2
(1 g stonku a 2 g listu), avšak o zrnitosti pod 1 mm.

3.3 Příprava modelového roztoku
Zásobní roztok chromitých iontů o koncentraci 1000 mg/L byl přichystán rozpuštěním
0,5124 g CrCl3.6H2O v 100 mL destilované vody a použit pro všechna měření biosorpční
kinetiky a adsorpční izotermy.

3.4 Biosorpční kinetika
Měřením biosorpční kinetiky byla sledována závislost biosorpce Cr (III) iontů na čase.
Před každým měřením byly laboratorní nádoby (odměrné baňky, pipety, kádinky,
vzorkovnice atd.) předem vyčištěné v 5% kyselině dusičné a pak důkladně opláchnuty
destilovanou vodou.
Ze zásobního roztoku byla připravena koncentrace 10 mg/L (resp. 100 mg/L) chromitých
iontů odpipetováním 1 ml (resp. 10 mL) zásobního roztoku do 100 ml odměrné baňky
a následným doplněním destilovanou vodou. Poté byl roztok přelit do Erlenmayerovy
baňky o objemu 250 mL a míchán na třepačce typu GFL 3006. Ve studii Herkové bylo na
biosorpci Cr (III) iontů z vodného roztoku využito magnetické míchadlo, proto byla pro
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experimenty v této studii použita ve všech měření třepačka typu GFL 3006 [2]. Dále byla
hodnota pH roztoku upravena na pH 4 (resp. pH 5 a pH 6), pomocí činidel HCl
(c = 0,1 mol.L-1) a NaOH (c = 0,1 mol.L-1) a použitím mikropipet s rozlišením
10 – 1000 µL. Po úpravě pH byl odebrán vstupní vzorek (25 mL) z roztoku, který
charakterizuje vstupní koncentraci chromitých iontů. Tento vzorek byl bez přídavku
biosorbentu a je označován, jako ci. Poté byl vzorek zakonzervován přidáním 50 µL
koncentrované 63% kyseliny dusičné a dán k analýze na atomovou absorpční spektrometrii
(AAS) a měřen dle normy ČSN EN 1233 (757425) pro stanovení chromu.
Následně byl přidán biosorbent o koncentraci 10 g/L. Roztok byl znovu míchán na
třepačce při udržovaném pH 4 (resp. pH 5 a pH 6) přídavkem činidel HCl
(c = 0,1 mol.L-1) a NaOH (c = 0,1 mol.L-1) za použití mikropipet s rozlišením
10 – 1000 µL. V čase 5, 10, 20, 30, 60 a 120 minut byl vzorek odebrán a přefiltrován přes
filtrační papír o hustotě 84 g/m2 do čisté vzorkovnice a zakonzervován 50 µL
koncentrované 63% kyseliny dusičné. Poté byl předán na atomovou absorpční
spektrometrii (AAS) a měřen podle normy ČSN EN 1233 (757425) pro stanovení chromu.
Tento vzorek se označuje jako cf a charakterizuje výstupní koncentraci po biosorpci
chromitých iontů z vodných roztoků na rostlinný aktivovaný biosorbent.
Každé měření bylo opakováno 3 x.

Obrázek 7 – udržování pH jednotlivých roztoků při biosorpci [foto: Jurošková]
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3.5 Adsorpční izotermy
V této části byla studována závislost biosorpce na různých vstupních koncentracích
Cr (III) ve vodných roztocích. Z měření pak byly získány adsorpční izotermy.
Ze zásobního roztoku byly připraveny koncentrace 10, 25, 50, 75 a 100 mg/L chromitých
iontů odpipetováním 1; 2,5; 5; 7,5; a 10 mL zásobního roztoku do 100 mL odměrné baňky
a doplněním destilovanou vodou. Poté byly roztoky přelity do Erlenmayerových baněk
o objemu 250 mL a míchány na třepačce. Hodnota pH jednotlivých roztoků byla upravena
na pH 5 pomocí činidel HCl (c = 0,1 mol.L-1) a NaOH (c = 0,1 mol.L-1) a použitím
mikropipet s rozlišením 10 – 1000 µL. Po úpravě pH byly odebrány vstupní vzorky
(25 mL) z jednotlivých roztoků o pěti různých koncentracích, které charakterizují vstupní
koncentraci chromitých iontů v daném roztoku. Tyto vzorky byly bez přídavku biosorbentu
a označují se ci. Poté byly vzorky zakonzervovány přidáním 50 µL koncentrované 63%
kyseliny dusičné a dány k analýze na atomovou absorpční spektrometrii (AAS) a měřeny
dle normy ČSN EN 1233 (757425) pro stanovení chromu.
Dále byl přidán biosorbent o koncentraci 1 g/L (reps. 10 g/L). Roztoky byly znovu
míchány na třepačce po dobu 30 minut při udržovaném pH 5 přídavkem činidel HCl
(c = 0,1 mol.L-1) a NaOH (c = 0,1 mol.L-1) za použití mikropipet s rozlišením
10 – 1000 µL. Následně byly roztoky přefiltrovány přes filtrační papír o hustotě 84 g/m 2 do
čisté vzorkovnice a zakonzervovány 50 µL koncentrované 63% kyseliny dusičné. Následně
byly předány na atomovou absorpční spektrometrii (AAS) a měřeny podle normy ČSN EN
1233 (757425) pro stanovení chromu. Tyto vzorky se označují cf a charakterizují výstupní
koncentraci chromitých iontů z vodných roztoků na rostlinný aktivovaný biosorbent po
biosorpci.
Každé měření bylo opakováno 3 x.
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3.6 Desorpce Cr (III) iontů
Měřením desorpce byl sledován nárůst koncentrace chromitých iontů v desorpčním činidle.
Po procesu biosorpce byla přefiltrovaná a nasorbovaná biomasa sušena několik dnů při
teplotě 25 ºC. Vzorky pro desorpci byly připraveny smícháním vysušené nasorbované
biomasy ze třech stejných měření.
Jako desorpční roztok byla použita kyselina chlorovodíková HCl o molární koncentraci
c = 0,1 mol.L-1. Desorpce probíhala v 250 mL Erlenmayerových baňkách, do kterých bylo
odměřeno 0,05 L desorpčního roztoku a 0,5 g vysušeného a nasorbovaného rostlinného
aktivovaného biosorbentu. Takto připravená směs pak byla míchána po dobu 60 minut při
neudržovaném pH na třepačce tak, aby nedocházelo k usazení biomasy na dně, nebo aby
neplavala na hladině.
Po uplynutí hodinového míchání a tedy ukončení desorpčního procesu se směs
přefiltrovala přes filtrační papír o hustotě 84 g/m2 a 20 mL filtrátu se odebíralo do čisté
vzorkovnice. Poté byly vzorky zakonzervovány přídavkem 50 µL koncentrované 63%
kyseliny dusičné a předány na analýzu atomové absorpční spektrometrie (AAS) a měřeny
podle normy ČSN EN 1233 (757425) pro stanovení chromu.
Měření desorpce bylo opakováno 3 x.
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE
V této kapitole jsou popsány výsledky z měření biosorpce Cr (III) iontů z vodných roztoků
na rostlinný aktivovaný biosorbent Reynoutria japonica. Jsou zde okomentovány
i výsledky z měření desorpce Cr (III) iontů.

4.1 Biosorpční kinetika Cr (III) iontů
Měření biosorpční kinetiky Cr (III) iontů z vodných roztoků na rostlinu Reynoutria
japonica bylo prováděno při různé aktivaci biosorbentu, různé velikosti zrn, při rozdílné
hodnotě pH, doby aktivace biosorbentu a koncentraci chromitých iontů. Koncentrace
biosorbentu byla ve všech měření 10 g/L.
Z naměřených a vypočtených hodnot jsou sestaveny a popsány grafy jednotlivých
porovnání, zobrazující jak závislost specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase, tak závislost
poklesu koncentrace Cr (III) na čase.
4.1.1 Porovnání specifické adsorpce u PAB 0,5 neaktivovaný,
aktivovaný v 0,1 M HCl a v 0,1 M NaOH
Na obrázku 8 je graficky znázorněna závislost specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase
a na obrázku 9 změna koncentrace Cr (III) v čase pro PAB 0,5 neaktivovaný, aktivovaný
v 0,1 M NaOH a v 0,1 M HCl. Biosorpce probíhala při udržovaném pH 5, teplotě 25 ºC
a koncentraci Cr (III) 10 mg/L. Z grafů můžeme vidět, že neaktivovaný biosorbent měl
lepší specifickou adsorpci, než biosorbent aktivovaný v 0,1 M HCl, avšak ani v jednom
případě nebyla dosažena sorpční rovnováha. Nejlepších výsledků tedy dosáhl PAB 0,5
aktivovaný v 0,1 M NaOH, který měl nejvyšší sorpční kapacitu, a změna koncentrace
chromitých iontů ve vodném roztoku se ustálila po 60 minutách kontaktní doby.
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Biosorpce Cr (III) na PAB 0,5 neaktiv. , aktiv. v 0,1 M HCl a 0,1 M
NaOH při pH 5
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Obrázek 8 – Grafické porovnání závislosti specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase pro PAB 0,5
neaktivovaný, aktivovaný v 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH při udržovaném pH 5 a teplotě 25 ºC.

koncentrace Cr (III) v roztoku [mg/L]

Změna koncentrace Cr (III) iontů
10
9
8
neaktiv.

7
6

aktiv. NaOH

5
4

aktiv. HCl

3
2
1
0
0

20

40

60

80

100

120

čas t [min]
Obrázek 9 – Graf závislosti poklesu koncentrace Cr (III) iontů na čase pro PAB 0,5 neaktivovaný,
aktivovaný v 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH při udržovaném pH 5.
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4.1.2 Porovnání specifické adsorpce u PAB 0,5 a PAB 1 aktivovaných
v 0,1 M NaOH
Na obrázku 10 můžeme vidět graf závislosti specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase pro
biosorbenty PAB 0,5 a PAB 1 aktivovaných v 0,1 M NaOH. Obrázek 11 zobrazuje změnu
koncentrace Cr (III) iontů v čase pro tyto biosorbenty. Proces biosorpce probíhal při
udržovaném pH 5, teplotě 25 ºC a koncentraci Cr (III) 10 mg/L. Z obrázku 11 je zřejmé, že
se koncentrace chromitých iontů ve vodném roztoku snížila v obou případech. Dochází
tedy k sorpci Cr (III) na oba biosorbenty připravené z Reynoutria japonica. Vyšší sorpční
schopnost však vykazoval PAB 1. V případě PAB 1 byla rovnováha ustálena po
30 minutách, naopak u PAB 0,5 se sorpční rovnováha ustálila až po 60 minutách procesu
biosorpce.

Biosorpce Cr (III) na PAB 1 a PAB 0,5 aktiv. 0,1 M NaOH při pH 5

specicifká adsorpce q [mg/g]

1,2
1
0,8

PAB 0,5

0,6

PAB 1

0,4
0,2
0
0

20

40

60
čas t [min]

80

100

120

Obrázek 10 – Grafické porovnání závislosti specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase pro biosorbenty
PAB 0,5 a PAB 1 aktivovaných v 0,1 M NaOH při udržovaném pH 5 a teplotě 25 ºC.
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koncentrace Cr (III) v roztoku [mg/L]
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Obrázek 11 - Graf závislosti poklesu koncentrace Cr (III) iontů na čase pro PAB 1 a PAB 0,5
aktivovaných v 0,1 M NaOH při pH 5.

4.1.3 Porovnání specifické adsorpce u PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH
při pH 4, pH 5 a pH 6
Obrázek 12 zobrazuje graf závislosti specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase a na
obrázku 13 lze vidět graf závislosti poklesu koncentrace chromitých iontů na čase pro
PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 4, pH 5 a pH 6. Biosorpce probíhala při teplotě
25 ºC a koncentraci Cr (III) 10 mg/L. Z obrázku 13 vidíme, že k poklesu koncentrace
chromitých iontů ve vodném roztoku docházelo při všech studovaných hodnotách pH.
Nejmenší účinnosti bylo dosaženo, když bylo pH upraveno na hodnotu 6, naopak
nejlepších výsledků se dosáhlo při úpravě pH roztoku na hodnotu 5. Rovnováha
biosorbentu PAB 1 aktivovaného v 0,1 M NaOH při optimálním pH 5 byla ustálená po
30 minutách kontaktní doby.
Obdobné výsledky uvádí studie Bishnoiho a kol. z roku 2007, ve které byla na biosorpci
Cr (III) iontů použita sladkovodní řasa Spirogyra sp. Biomasa byla aktivována třemi
různými způsoby: 25 g řasy bylo ponořeno do 200 mL 5% formaldehydu, 25 g řasy bylo
ponořeno do 200 mL 0,1 M NaOH a 25 g řasy bylo ponořeno do 200 mL 0,2 M chloridu
vápenatého. Všechny na dobu 24 hodin. Byly studovány účinky různých fyzikálně
chemických parametrů jako je pH, koncentrace Cr (III) iontů, dávka biomasy a doba
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kontaktu. Zjistilo se, že biosorpční kapacitu nejvíce ovlivňovala právě hodnota pH.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo, když bylo pH upraveno na hodnotu 5 a to u všech
studovaných biosorbentů ve studii Bishnoiho a kol. Při pH 6 byl pozorován pokles
adsorpce, neboť v roztoku vzrůstá počet OH- iontů, jež způsobují difuzní překážku, stejně
tak jako některé dvojmocné kationty mohou reagovat s OH- ionty a vysrážet se, čímž
vznikají volné kovové ionty v roztoku. Při nízké hodnotě pH mezi sebou soupeří H+ ionty
a Cr3+ ionty o vazebné místo na biosorbentu. [75].
Tento fakt potvrzují taktéž výsledky studie z roku 2009, kterou prováděl Babalola a kol.
Ve studii byla na biosorpci Cr (III) iontů z vodného roztoku využita rostlina Talinum
triangulare. Hodnota pH roztoku byla studována v rozmezí od 3 – 6. Biosorpce Cr (III)
z vodného roztoku byla nejlepší při úpravě pH roztoku na hodnotu 5.

Biosorpce Cr (III) na PAB 1 aktiv. 0,1 M NaOH- pH 4, pH 5, pH 6
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Obrázek 12 – Grafické porovnání závislosti specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase pro PAB 1
aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 4, pH 5, pH 6 a teplotě 25 ºC.
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Změna koncentrace Cr (III) iontů
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Obrázek 13 - Graf závislosti poklesu koncentrace Cr (III) iontů na čase pro PAB 1 aktivovaný v 0,1 M
NaOH při pH 4, pH 5 a pH 6.

4.1.4 Porovnání specifické adsorpce u PAB 1 aktivovaný 30 a 60 minut
v 0,1 M NaOH
Na obrázku 14 je zobrazeno porovnání závislosti specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase
pro PAB 1 aktivovaný v prvním případě 30 minut a ve druhém případě 60 minut
v 0,1 M NaOH. Obrázek 15 pak zobrazuje změnu koncentrace Cr (III) uvedených
biosorbentů. Biosorpce probíhala za stejných podmínek, jako v předchozích případech.
Z obrázku 15 můžeme vidět, že byl zaznamenán pokles koncentrace chromitých iontů ve
vodném roztoku v obou případech. PAB 1 aktivovaný 60 minut v 0,1 M NaOH má vyšší
specifickou adsorpci než PAB 1 aktivovaný 30 minut. U PAB 1 aktivovaný 30 minut
v 0,1 M NaOH bylo dosaženo sorpční rovnováhy po 60 minutách a u PAB 1 aktivovaný
60 minut v 0,1 M NaOH byla dosažena sorpční rovnováha po 30 minutách kontaktní
doby. Z výsledků je patrné, že 30 minutová aktivace je dostačující. Rozdíl mezi 30 a 60
minutami není významný. V této studii jsou uvedeny výsledky s 60 minutovou aktivací
biosorbentu.
Sahmoune a kol. v roce 2009 aktivovali gram – pozitivní bakterii Streptomyces rimosus po
dobu 30 minut v 0,1 M NaOH, kterou pak využili na biosorpci Cr (III) iontů z vodného
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roztoku. Biosorpce probíhala na magnetickém míchadle při udržovaném pH 4,8. Dávka
biosorbentu byla 0,3 g/L a koncentrace chromitých iontů 2,4 g/L. Výsledky studie
ukázaly, že doba potřebná k dosažení sorpční rovnováhy byla až 5 hodin. [26]

Biosorpce Cr (III) na PAB 1 aktivovaný 30 a 60 minut
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Obrázek 14 - Grafické porovnání závislosti specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase pro PAB 1
aktivovaný 30 a 60 minut v 0,1 M NaOH při udržovaném pH 5 a teplotě 25 ºC.
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Obrázek 15 - Graf závislosti poklesu koncentrace Cr (III) na čase pro PAB 1 aktivovaný 30 a 60 minut
v 0,1 M NaOH.

4.1.5 Porovnání specifické adsorpce u PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH
při koncentraci Cr (III) iontů 10 a 100 mg/L
Obrázek 16 znázorňuje závislost specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase pro biosorbent
PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH ve dvou různých koncentracích chromitých iontů při
udržovaném pH 5. V prvním měření byla koncentrace Cr (III) 10 mg/L a ve druhém
100 mg/L. Z grafu vyplývá, že s rostoucí koncentrací chromitých iontů v roztoku roste
specifická adsorpce biosorbentu. Vzhledem k tomu, že výsledky měření ukázaly, že PAB 1
aktivovaný v 0,1 M NaOH má dobré sorpční vlastnosti i při vyšších koncentracích, byly
prováděny taktéž sorpční izotermy.
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Obrázek 16- Grafické porovnání závislosti specifické adsorpce Cr (III) iontů na čase pro PAB 1
aktivovaný v 0,1 M NaOH při udržovaném pH 5, teplotě 25 ºC a koncentraci chromitých iontů
10 a 100 mg/L.

4.2 Adsorpční izotermy
V této části jsou popsány výsledky z měření biosorpce na PAB 1 naaktivovaný v prvním
případě 0,1 M HCl a ve druhém případě 0,1 M NaOH při koncentraci biomasy 1 a 10 g/L,
udržovaném pH 5 a vstupní koncentraci chromitých iontů v rozmezí 10 – 100 mg/L.
Čas pro měření adsorpčních izoterem byl stanoven z kinetiky biosorpce na 30 minut. To je
doba, kdy docházelo k ustálení sorpční rovnováhy v případě biosorbentu PAB 1
aktivovaného v 0,1 M NaOH při pH 5.
Z naměřených a vypočtených hodnot jsou sestaveny grafy, zobrazující závislost výstupní
koncentrace cf na specifické adsorpci q.
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4.2.1 Porovnání výstupní koncentrace Cr (III) iontů na specifické
adsorpci u PAB 1 aktivovaný v 0,1 M HCl a PAB 1 aktivovaný v 0,1 M
NaOH při koncentraci biomasy 1 g/L
Graf závislosti výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q pro biosorbent PAB 1
aktivovaný v 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH při koncentraci biosorbentu 1 g/L je zobrazen na
obrázku 17. Biosorpce probíhala v obou případech při pH 5, vstupní koncentraci
chromitých iontů v rozmezí 10 – 100 mg/L a teplotě 25 ºC po dobu 30 minut. Z grafu
můžeme vidět, že křivka biosorpční izotermy pro PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH
dosáhla nejvyšší specifické adsorpce při koncentraci Cr (III) iontů 20 mg/L. Poté byl
zaznamenán pokles křivky. V případě biosorbentu PAB 1 aktivovaný v 0,1 M HCl dosáhla
křivka biosorpční izotermy maximální specifické adsorpce při koncentraci Cr (III) iontů
10 mg/L. Poté docházelo k poklesu křivky a kolem koncentrace chromitých iontů 75 mg/L
opět nárůst specifické adsorpce. Obě biosorpční izotermy mají nelineární průběh. Z grafu
je patrné, že PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH dosáhl lepší specifické adsorpce a můžeme
tedy říci, že je vhodnější k sorpci vyšších koncentrací Cr (III), na rozdíl od PAB 1
aktivovaný v 0,1 M HCl, který je vhodnější k sorpci nižších koncentrací Cr (III) iontů ve
vodných roztocích.
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Biosorpční izotermy pro PAB 1 aktiv. v 0,1 M HCl a
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(koncentrace biosorbentu 1 g/l)
40
specifická adsorpce q [mg/g]

35
30

NaOH 1 g/l

25
HCl 1 g/l

20
15
10
5
0
0

20

40

60

80

výstupní koncentrace cf [mg/l]
Obrázek 17- Graf závislosti výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q pro PAB 1 aktivovaný
v 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH při udržovaném pH 5, teplotě 25 ºC a koncentraci biosorbentu 1 g/L.

4.2.2 Porovnání výstupní koncentrace Cr (III) iontů na specifické
adsorpci u PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M HCl a PAB 1 aktivovaný v 0,1 M
NaOH při koncentraci biomasy 10 g/L
Na obrázku 18 lze taktéž vidět stejně jako v předchozím případě graf závislosti výstupní
koncentrace cf na specifické adsorpci q pro biosorbent PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M HCl
ve studii Herkové a mnou v 0,1 M NaOH, avšak při koncentraci biomasy 10 g/L. Ve studii
Herkové probíhala biosorpce na PAB 0,5 aktiv. v 0,1 M HCl po dobu 60 minut a v mé
studii probíhala biosorpce na PAB 1 aktiv. v 0,1 M NaOH 30 minut [72]. V obou
případech při udržovaném pH 5, vstupní koncentraci chromitých iontů v rozmezí
10 – 100 mg/L a teplotě 25 ºC. Z grafu lze vyčíst, že obě biosorpční izotermy mají opět
nelineární průběh. Porovnáním obou křivek tedy dospějeme znovu k závěru, že i při vyšší
koncentraci biomasy je lepším biosorbentem PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH, protože
dosáhl lepší specifické adsorpce než PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M HCl ve studii Herkové.
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Biosorpční izotermy pro PAB 1 aktiv. v 0,1 M HCl a
0,1 M NaOH
(koncentrace biosorbentu 10 g/l)
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Obrázek 18- Graf závislosti výstupní koncentrace cf na specifické adsorpci q pro PAB 1 aktivovaný
v 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH při udržovaném pH 5, teplotě 25 ºC a koncentraci biosorbentu 10 g/L.

4.2.3 Stanovení Cr (III) a Cr (VI) iontů ve vodném roztoku po
biosorpci na PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH
Vzhledem k tomu, že chrom může měnit své oxidační číslo vlivem různých činitelů, jako
je pH, přítomnost organických materiálů aj. byl experimentálně po biosorpci na PAB 1
aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 5 a koncentraci chromitých iontů v prvním měření
10 mg/L a ve druhém měření 100 mg/L změřen v těchto vodných roztocích i obsah
Cr (VI) iontů.
Zjistilo se, že při biosorpci Cr (III) z vodného roztoku na upravený rostlinný biosorbent
Reynoutria japonica dochází k oxidaci trojmocného chromu na šestimocný, avšak
v zanedbatelném množství. V tabulce 4 jsou uvedena data z měření.
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Tabulka 4 - Stanovení Cr (III) a Cr (VI) ve vodném roztoku po biosorpci
na PAB 1, aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 5, teplotě 25 ºC
a koncentraci Cr (III) iontů 10 a 100 mg/L.
Cr (III)
ci

cf

Cr (III)

Cr (III)

[mg/L]

Vi

m

q

[mg/L]

[L]

[g]

[mg/g]

10,8

1,855

0,1

1

0,8945

115

19,2

0,1

1

9,58

Vi

m

q

Cr (VI)
ci

cf

Cr (III)

Cr (VI)

[mg/L]

[mg/L]

[L]

[g]

[mg/g]

10,8

0,9

0,1

1

0,99

115

5,75

0,1

1

10,925

4.3 Matematické modelování
Podkapitola popisuje matematické modelování dat pro kinetiku a sorpční izotermy.
4.3.1 Kinetické modely
K modelování dat kinetiky sorpce se ve značné míře využívají dva modely – pseudo
– prvního a pseudo – druhého řádu. V této studii byl pro stanovení kinetiky sorpce použit
model pseudo – druhého řádu v jeho integrované a linearizované formě podle rovnice [73]:
t/qt= 1/k2qe2 + t/qe
kde:
qt

je množství kovu sorbovaného v čase t (mg/g)

qe

je množství kovu sorbovaného v rovnováze (mg/g)

k2

je rychlostní konstanta adsorpce druhého řádu (g/mg.min)
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V případě, že vynesenými body lze proložit přímku, je rovnice použitelná a hodnoty qe
a k2 jsou určeny z linearizovaného tvaru v souřadnicích t/q proti t. [73]
V tabulce 5 je uveden kinetický model pseudo – druhého řádu pro sorpci Cr (III) iontů
pomocí rostlinného biosorbentu Reynoutria japonica při různé aktivaci biosorbentu,
koncentraci chromitých iontů, doby aktivace, zrnitosti a různém pH. Z tabulky je patrné, že
všechny uvedené biosorbenty dosáhly vysoké hodnoty koeficientu determinace R 2.
Nejoptimálnější hodnoty qe (specifické sorpce pro množství kovu sorbovaného
v rovnováze) dosáhl PAB 0,5 aktivovaný po dobu 60 minut v 0,1 M NaOH při
udržovaném pH 5 a koncentraci chromitých iontů 10 mg/l a to 0,8947 mg/g. Rychlostní
konstanta byla 1,1968 a koeficient determinace R2 0,9998.
Na obrázcích 19 – 26 jsou zobrazeny tyto kinetické modely pseudo – druhého řádu
s vysokým koeficientem R2.
Tabulka 5 – Kinetické parametry biosorpce Cr (III) iontů použitím
rostlinného aktivovaného biosorbentu Reynoutria japonica
Kinetický model pseudo – druhého řádu
Aktivace

Doba
aktivace

pH

Vstupní
koncentrace Cr
(III) [mg/L]

qe

k2

[mg/g]

[g/mg.min]

[min.]

R2

PAB 0,5

0,1 M HCl

60

5

10

0,63051

0,13798

0,9917

PAB 0,5

0,1 M NaOH

60

5

10

0,8947

1,1968

0,9998

PAB 0,5

neaktivovaný

-

5

10

0,564

0,4255

0,997

PAB 1

0,1 M NaOH

30

5

10

0,723

4,230

0,999

PAB 1

0,1 M NaOH

60

4

10

0,773

0,550

0,9984

PAB 1

0,1 M NaOH

60

6

10

0,615

3,488

0,9996

PAB 1

0,1 M NaOH

60

5

10

0,8134

4,628

0,9999

PAB 1

0,1 M NaOH

60

5

100

8,635

0,200

0,9951
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kinetický model biosorpce PAB 0,5 aktiv. v 0,1 M HCl
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Obrázek 19- Kinetický model biosorpce pro PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M HCl při pH 5, teplotě 25 ºC,
koncentraci biosorbentu 10 g/L a koncentraci Cr (III) iontů 10 mg/L.
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Obrázek 20- Kinetický model biosorpce pro PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 5, teplotě
25 ºC, koncentraci biosorbentu 10 g/L a koncentraci Cr (III) iontů 10 mg/L.
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kinetický model biosorpce PAB 1 aktiv. v 0, 1 M NaOH
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Obrázek 21- Kinetický model biosorpce pro PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 5, teplotě 25 ºC,
koncentraci biosorbentu 10 g/L a koncentraci Cr (III) iontů 10 mg/L.
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Obrázek 22- Kinetický model biosorpce pro PAB 1 neaktivovaný při pH 5, teplotě 25 ºC, koncentraci
biosorbentu 10 g/L a koncentraci Cr (III) iontů 10 mg/L.

2015

42

Bc. Michaela Jurošková
Biosorpce Cr (III) z vodných roztoků na upravené rostlinné biosorbenty

Kinetický model biosorpce PAB 1 aktiv. v 0,1 M NaOH, pH 5 (kon.
Cr (III) iontů 100 mg/L)
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Obrázek 23- Kinetický model biosorpce pro PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 5, teplotě 25 ºC,
koncentraci biosorbentu 10 g/L a koncentraci Cr (III) iontů 100 mg/L.

Kinetický model biosorpce PAB 1 aktiv. v 0,1 M NaOH , pH 6
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Obrázek 24- Kinetický model biosorpce pro PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 6, teplotě 25 ºC,
koncentraci biosorbentu 10 g/L a koncentraci Cr (III) iontů 10 mg/L.
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Kinetický model biosorpce PAB 1 aktiv. 30 minut v 0,1 M NaOH,
pH 5
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y = 1,293x - 2,3544
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Obrázek 25- Kinetický model biosorpce pro PAB 1 aktivovaný 30 minut v 0,1 M NaOH při pH 5,
teplotě 25 ºC, koncentraci biosorbentu 10 g/L a chromitých iontů 10 mg/L.

Kinetický model biosorpce
PAB 1 aktiv. v 0,1 M NaOH , pH 4
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Obrázek 26 - Kinetický model biosorpce pro PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 4, teplotě 25 ºC,
koncentraci biosorbentu 10 g/L a koncentraci Cr (III) iontů 10 mg/L.
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4.3.2 Modely sorpčních izoterem
K modelování dat sorpčních izoterem se uplatňují tyto dva modely - Langmuirův
a Freundlichův [74].
Langmuirův model předpokládá, že veškerá vazebná místa jsou prázdná a sousední místa
se navzájem neovlivňují. Langmuirovy adsorpční izotermy slouží pro informaci
o účinnosti biosorbentu sorbovat daný kov. Pro vyhodnocení výsledků je velmi důležitá
hodnota maximální adsorpce qmax a afinita b. Čím vyšší tyto hodnoty jsou, tím lepších
výsledků bylo dosaženo [72]. Rovnice Langmuirovy izotermy má tvar [74]:
q = qmaxbcf/ 1+bcf
kde:
q

je adsorpce kovu v rovnováze [mg/g]

qmax

je maximální adsorpce kovu za určitých podmínek [mg/g]

b

je Langmuirova konstanta související s afinitou mezi sorbátem a sorbentem [l/mg]

cf

je finální koncentrace kovu v roztoku [mg/L]

Rovnice je použitelná pro analytické vyjádření adsorpční izotermy v případě, že
vynesenými body lze proložit přímku. Pak může být qmax a b stanovováno z lineárního
tvaru v souřadnicích pro Langmuirův model 1 (cf/q proti cf) nebo Langmuirův model 2
(1/q proti cf) [72], [74].
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Freundlichova adsorpční izoterma platí v případě, pokud jsou adsorpční místa navzájem
ekvivalentní, tedy je – li povrch heterogenní [72]. Lineární rovnice Freundlichovy
izotermy má tvar [74]:
logq= 1/n log (cf) + log (k)
kde:
n

je konstanta intenzity adsorpce

K

je Freundlichova konstanta

cf

je finální koncentrace kovu v roztoku [mg/L]

q

je adsorpce kovu [mg/g]

Vynesením log (q) proti log (cf) získáme přímku 1/n s průnikem v log (k) [74].

Langmuirovy modely lineární regrese
V tabulce 6 jsou zaznamenány data Langmuirových modelů lineární regrese pro rostlinný
biosorbent PAB 1 aktivovaný v prvním případě 0,1 M HCl a ve druhém 0,1 M NaOH při
rozdílné koncentraci biomasy a v rozmezí počátečních koncentracích chromitých iontů
10 – 100 mg/L. Biosorpce probíhala při udržovaném pH 5 a teplotě 25 ºC. Z tabulky
můžeme vidět, že mezi modelem 1 a modelem 2 jsou významné rozdíly hodnot
jednotlivých konstant, tedy maximální koncentrace qmax a afinita sorbátu k sorbentu
označována jako b. Z důvodu velmi nízkých hodnot koeficientu determinace R2
u biosorbentů PAB 1 aktivovaný v 0,1 M HCl při koncentraci biomasy 1 g/L a PAB 1
aktivovaný v 0,1 M NaOH při koncentraci biomasy 10 g/L nelze sestrojit Langmuirovy
modely lineární regrese. Nejoptimálnějších hodnot dosáhl PAB 1 aktivovaný v 0,1 M
NaOH při koncentraci biosorbentu 1 g/L. V případě Langmuirova modelu 1 byla hodnota
qmax 24,509 mg/g, afinita Cr (III) k biosorbentu 31, 384 l/mg a koeficient determinace
0,9615. V případě Langmuirova modelu 2 byla hodnota qmax vyšší a to až 46,51 mg/g,
avšak afinita Cr (III) k biosorbentu byla velmi nízká 0,0701 l/mg, stejně jako koeficient
determinace 0,7953. Z tohoto důvodu byla pro PAB 1 aktiv. v 0,1 M NaOH při pH 5
a koncentraci biomasy 1g/L vytvořena pouze Langmuirova sorpční izoterma 1
(obrázek 27).
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Tabulka 6 – Parametry Langmuirových modelů lineární regrese
Langmuirova adsorpční izoterma linerární regrese

Aktivace

Model 1

Koncentrace
biomasy

qmax

b

[g/L]

[mg/g]

[l/mg]

Model 2
R2

qmax

b

[mg/g]

[l/mg]

R2

PAB 1

0,1 M HCl

1

6,536

0,230

0,8625

8,39

5,758

0,0101

PAB 1

0,1 M NaOH

1

24,509

31,384

0,9615

46,51

0,0701

0,7953

PAB 1

0,1 M NaOH

10

8,341

0,030

0,1646

2,696

0,0626

0,6793

Langmuir 1
PAB 1 aktiv. v
0,1M NaOH pH5 (konc. biosorbentu 1 g/L)
4
3,5

y = 0,0408x + 0,0013
R² = 0,9615

3
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Obrázek 27 - Langmuirova adsorpční izoterma 1 pro biosorpci Cr (III) iontů na PAB 1 aktivovaný v
0,1 M NaOH, koncentrace biomasy 1 g/L, koncentrace Cr (III) 10 - 100 mg/L, teplota 25 °C a pH 5.

Langmuirův model nelineární regrese
Langmuirův model nelineární regrese byl zhotoven pouze pro biosorbent PAB 1
aktivovaný v 0,1 M NaOH při koncentraci biosorbentu 1 g/L, pH 5 a počáteční koncentraci
chromitých iontů v rozmezí 10 – 100 mg/L. V tabulce 7 jsou zobrazeny parametry
nelineární regrese a na obrázku 28 můžeme vidět grafické znázornění tohoto modelu.
Maximální sorpce dosáhla hodnoty 24,39 mg/g a afinita biosorbentu byla 1,17 l/mg.
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Tabulka 7 - Parametry Langmuirova modelu nelineární regrese
Langmuirova izoterma nelineární regrese
Koncentrace
biomasy

Aktivace

pH

[g/L]
PAB 1

0,1 M NaOH

1

5

qmax

b

[mg/g]

[l/mg]

24,39

1,17

Langmuirův model nelineární regrese
35
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Obrázek 28 - Langmuirova adsorpční izoterma nelineární regrese pro biosorpci Cr (III) iontů na PAB
1 aktivovaný v 0,1 M NaOH, koncentrace biomasy 1 g/L, koncentrace Cr (III) 10 - 100 mg/L, teplota
25 °C a pH 5.

Freundlichovy modely lineární regrese
Tabulka 8 obsahuje parametry Freundlichova modelu lineární regrese pro biosorbent
PAB 1 aktivovaný v 0,1 M HCl při koncentraci biomasy 1g/L a PAB 1 aktivovaný v 0,1 M
NaOH při koncentraci biosorbentu 1 a 10 g/L. Všechna měření probíhala při udržovaném
pH 5 a vstupní koncentraci Cr (III) iontů v rozmezí 10 – 100 mg/L. Vzhledem k nízkým

2015

48

Bc. Michaela Jurošková
Biosorpce Cr (III) z vodných roztoků na upravené rostlinné biosorbenty

hodnotám koeficientu determinace R2 u všech biosorbentů nelze ani v jednom případě
vytvořit Freundlichovy modely lineární regrese. Můžeme tedy říci, že není vhodné
používat tento typ linearizace.
Tabulka 8 - Parametry Freundlichových modelů lineární regrese
Freundlichova izoterma lineární regrese

Aktivace

Koncentrace
biomasy
[g/L]

k

n

[mg/g]

[l/mg]

R2

PAB 1

0,1 M HCl

1

11,046

9,765

0,1397

PAB 1

0,1 M NaOH

1

9,512

3,362

0,4207

PAB 1

0,1 M NaOH

10

7,424

0,717

0,7959

4.4 Desorpce Cr (III) iontů
Desorpce byla provedena z nejlepších výsledků, kterých dosáhl PAB 1 aktivovaný
v 0,1 M NaOH při pH 5 a koncentraci chromitých iontů v prvním měření 10 mg/L a ve
druhém 100 mg/L. Koncentrace biosorbentu byla v obou případech 10 g/L. Jako desorpční
roztok byla použita kyselina chlorovodíková o molární koncentraci c = 0,1 mol.L-1.
Tabulka 9 obsahuje data z měření desorpce a jednotlivé výsledky výpočtu desorpce qd
a desorpční poměr kovu D pro PAB 1 aktiv. v 0,1 M NaOH při pH 5 a koncentraci Cr (III)
iontů 10 a 100 mg/L. Koncentrace Cr (III) iontů před desorpcí v desorpčním činidle
označováno jako cc jsou rovny nule, neboť jejich obsah v desorpčním činidle
nepředpokládáme. Desorpce qd byla vypočtena dle následující rovnice:
qd =

𝑉𝐷 (c𝐷 −𝐶𝑐 )
m

Zmíněná rovnice nám udává množství uvolněných Cr (III) iontů, jež se uvolnilo
z nasorbovaného biosorbentu.
Desorpční poměr kovu D byl vypočítán jako podíl množství desorbovaného kovu
k množství adsorbovaného kovu vynásobený stem podle rovnice:
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D=

c𝐷
𝐶𝑖

100

Desorpčním testem se ukázalo, že Cr (III) ionty jsou silně vázány na biosorbent připravený
z Reynoutria japonica, neboť v obou případech byla účinnost desorpce velmi nízká.
Z výsledků uvedených v tabulce v 9 je zřejmé, že se chrom nepodařilo zcela uvolnit
z biosorbentu a desorpce tudíž nebyla účinná.
Tabulka 9 - Výsledné hodnoty z měření desorpce
z PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH při udržovaném pH 5
a koncentraci Cr (III) iontů 10 a 100 mg/L.
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cc

cd

qd

D

m

Vd

[mg/L]

[mg/L]

[mg/L]

[mg/g]

[%]

[g]

[L]

8

0

0,316

0,0316

3,95

0,5

0,05

90,4

0
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5. ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda je možné využít rostlinný biosorbent
Reynoutria japonica při odstraňování Cr (III) iontů z vodného roztoku a určit vhodné
podmínky biosorpce. Dále, je - li možné biosorbent následně regenerovat a opětovně
využít.
Experimentální část byla rozdělena do tří částí.
První část se zabývala kinetikou biosorpce Cr (III) iontů z vodných roztoků pomocí
křídlatky japonské při rozdílné aktivaci biosorbentu, zrnitosti, doby aktivace biosorbentu,
koncentraci chromitých iontů v roztoku a při rozdílném pH. Porovnáním specifické
adsorpce u PAB 0,5 neaktivovaný, aktivovaný v 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH bylo zjištěno,
že nejlepších výsledků dosáhl PAB 0,5 aktivovaný v 0,1 M NaOH, jež dosáhl nejvyšších
hodnot specifické adsorpce. Dále bylo zjištěno, že doba aktivace a zrnitost biosorbentu
neměly významný vliv na biosorpci. Naopak hodnota pH roztoku nejvíce ovlivňovala
biosorpční

kapacitu

biosorbentu.

Při

biosorpci

na

PAB

1

aktivovaný

v 0,1 M NaOH byla studována hodnota pH roztoku v rozmezí od 4 do 6.
Nejoptimálnějších výsledků bylo dosaženo při úpravě pH roztoku na hodnotu 5. Při pH 6
byl pozorován pokles adsorpce, což může být dle literárních údajů způsobeno tím, že
v roztoku vzrůstá počet OH- iontů, jež způsobují difuzní překážku, stejně tak jako některé
dvojmocné kationty mohou reagovat s OH- ionty a vysrážet se, čímž vznikají volné kovové
ionty v roztoku. Při nízké hodnotě pH mezi sebou konkurují H+ ionty a Cr

3+

ionty

o vazebné místo na biosorbentu [75]. Studie také ukázala, že s rostoucí koncentrací
chromitých iontů v roztoku roste specifická adsorpce biosorbentu.
Druhá část byla zaměřena na studiu adsorpčních izoterem při rozdílné aktivaci
a koncentraci biomasy. Výsledky ukázaly, že PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH je
vhodnější k sorpci vyšších koncentrací Cr (III), na rozdíl od PAB 1 aktivovaný
v 0,1 M HCl, který je vhodnější k sorpci nižších koncentrací Cr (III) iontů ve vodných
roztocích, a to i při vyšší koncentraci biomasy.
Třetí část se zabývala desorpcí, která byla provedena v prvním případě na PAB 1
aktivovaný v 0,1 M NaOH při koncentraci chromitých iontů 10 mg/L a ve druhém případě
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na PAB 1 aktivovaný taktéž v 0,1 M NaOH, avšak při koncentraci chromitých iontů
100 mg/L. Při desorpci bylo dosaženo velmi nízkých hodnot desorpce a desorpčního
poměru. Cr (III) ionty se z biosorbentu nepodařilo zcela uvolnit a proces tedy nebyl
účinný. Ukázalo se, že chromité ionty jsou silně vázány na biosorbent připravený
z Reynoutria japonica.
Bylo provedeno taktéž matematické modelování experimentálních dat pro kinetiku sorpce
a adsorpční izotermy.
Pro modelaci kinetických dat byl v této studii použit kinetický model pseudo – druhého
řádu.

Nejlepších

výsledků

dosáhl

PAB

0,5

aktivovaný po

dobu

60

minut

v 0,1 M NaOH při pH 5 a koncentraci chromitých iontů 10 mg/L. Hodnota qe tedy
množství kovu sorbovaného v rovnováze byla 0,8947 mg/g, rychlostní konstanta k2
dosáhla hodnoty 1,1968 g/mg.min a hodnota koeficientu determinace R2 byla 0,9998.
Pro modelaci experimentálních dat adsorpčních izoterem byl použit Langmuirův
a Freundlichův model. Langmuirův model, který předpokládá jednovrstvou sorpci na
homogenní povrch bez intervalu mezi sorbovanými molekulami a konstantní vazbou na
povrchu sorbentu byl vytvořen pouze v případě PAB 1 aktivovaný v 0,1 M NaOH při pH 5
a koncentraci biosorbentu 1 g/L. Nejvyšší maximální adsorpce byla 24,504 mg/L a afinita
sorbátu k sorbentu byla 31,84 l/mg. Freundlichův model, jež vypovídá o vícevrstvé sorpci
nebyl vytvořen ani v jednom případě, vzhledem k nízkým hodnotám koeficientu
determinace u všech studovaných biosorbentů.
Z uvedených výsledků lze konstatovat, že rostlina Reynoutria japonica aktivovaná
v 0,1 M NaOH vykazuje lepší sorpční schopnosti, než při její aktivaci v 0,1 M HCl.
Domnívám se, že to může být způsobeno tím, že NaOH nabíjí povrch biosorbentu
negativně, což způsobí elektrostatické přitahování kationtů Cr3+. Z výsledků desorpce ale
vyplynulo, že biosorbent nelze regenerovat, a tudíž opětovně využívat.
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6. DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP VE VÝZKUMU
Z výše uvedených výsledků je patrné, že biosorbent aktivovaný v 0,1 M NaOH při
udržovaném pH 5, je dobrým biosorbentem, avšak desorpce účinná nebyla.
Proto v doporučení pro další postup ve výzkumu navrhuji při desorpci použít silnější
kyselinu, dále pak prodloužit kontaktní dobu procesu a udržovat roztok při pH 5.
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