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Abstrakt 

Diplomová práce navazuje na studium kinetiky adsorpce chromu v oxidačním 

stupni VI pomocí neaktivované štěpky ořešáku královského (Juglans regia), kterým jsem 

se zabývala ve své bakalářské práci. V teoretické části diplomové práce je popsán chrom 

a metody, které se používají k jeho odstranění. Dále se zabývám mechanismem biosorpce 

a faktory, které proces biosorpce ovlivňují. V praktické části jsem se věnovala studiu 

adsorpční kinetiky Cr(VI) chemicky aktivované štěpky Juglans regia, studiu adsorpčních 

izoterem a vlivu velikosti částic. Analýzu jsem provedla pomocí spektrofotometrické 

metody s použitím 1,5-difenylkarbazidu. 

Klíčová slova: Biosorpce, kinetika adsorpce, adsorpční kapacita, štěpka ořešáku, chrom. 

 

Annotation: 

This diploma thesis continues the work I started in my bachelor thesis on the topic of 

Chromium VI adsorption on nonactivated woodchips from common walnut (Juglans 

regia). Theoretical part focuses on Chromium, methods used for its removal, mechanism 

of biosorption and factors affecting the process. Practical part is focused on adsorption 

kinetics of Cr(VI) using chemically activated woodchips from common walnut, study of 

adsorption isotherms and particle size effect. Samples were characterized by 

spectrofotometric method using 1,5-diphenylkarbazide. 
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Biosorption, adsorption kinetics, adsorption capacity, woodchips from common walnut, 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

S přibývajícím počtem obyvatel se zvyšují i nároky na kvalitu vody. Podle World 

Health Organisation (WHO) ke kvalitní pitné vodě nemá přístup více než 1,8 mld. lidí 

a v důsledku toho ročně zemře více než 600 tis. dětí na průjmová onemocnění. Dlouhodobě 

dochází ke zhoršování stavu životního prostředí a je proto důležité hledat možnosti, jak 

předcházet vzniku odpadů, nebo jak je následně odstranit. Znečištění může být přírodního 

původu. Takovéto znečištění je přirozené a patří sem například vulkanická nebo tektonická 

činnost. Druhý typ znečištění je antropogenního původu. Zde patří především odpady 

z těžby rud, odpady vznikající při spalování fosilních paliv a odpady ze strojírenské 

výroby. [1]
 

Spolu s odpadní vodou z průmyslu se do životního prostředí dostávají také toxické 

kovy, ty mohou kontaminovat pitnou vodu, užitkovou vodu nebo půdu. Pozorovat vstup 

kovových iontů do prostředí, a kontrolovat všechny jejich různé meziprodukty, je náročné 

a často to ani nelze. Nebezpečnou vlastností toxických kovů je jejich schopnost 

bioakumulace. Toxické kovy se hromadí v rostlinných pletivech a v tkáních různých 

organismů a tím stávají se součástí potravního řetězce, na jehož vrcholu je člověk. [2] 

V současné době je známo několik způsobů, jak odstraňovat toxické kovy z vodného 

prostředí. Nejčastěji používanou metodou, která je nejefektivnější, je srážení kovů ve 

formě málo rozpustných hydroxidů. Dále mezi tradiční metody patří cementace, 

elektrolýza, iontová výměna, kapalinová extrakce a různé typy membránových procesů. 

Obecně jsou však u těchto metod jejich velikou nevýhodou vysoké náklady, případně 

druhotný vznik odpadových kalů velkého objemu, kde poté vzniká problém s jejich 

uskladněním. [3] 

Stále větší nároky na kvalitu vody vystupující z různých průmyslových odvětví, kdy 

jsou současně zaváděny nové požadavky (např. cenová dostupnost, selektivita metody, 

spolehlivost, jednoduchost, nebo možnost kontinuálního provozu) nás nutí hledat nové 

technologie, jak těchto cílů dosáhnout. [4] 

Možností při hledání vhodných technologií pro odstranění kovů z vodného prostředí je 

využití přirozených schopností přírody. [3, 4] 
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Ve své diplomové práci se zabývám odstraňováním toxických kovů z vodného 

prostředí, konkrétně chromu v oxidačním stupni VI pomocí biosorpce. Touto prací bych 

ráda navázala na svou bakalářskou práci, která sloužila jako pilotní studie, kdy jsem 

studovala kinetiku biosorpce na neaktivované štěpce ořešáku královského (Juglans regia). 

Cílem diplomové práce je: 

- obeznámit se s možnostmi odstraňování chromu, 

- studium procesu biosorpce,  

- charakterizovat zvolený biosorbent, 

- chemická a fyzikální úprava zvoleného biosorbentu, 

- studium podmínek ovlivňující průběh biosorpce, 

- zhodnotit kinetiku a adsorpční izotermy procesu biosorpce.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Biosorpci byla v posledních zhruba třiceti letech věnována velká pozornost. Při snaze 

najít nejúčinnější biosorbent pro odstranění toxických kovů z odpadní vody bylo 

vyzkoušeno mnoho různých vzorků živé i neživé biomasy. Z neživé odpadní biomasy 

například pecky různých plodů, skořápky ořechů, šišky, dřevo, kůra, piliny, rašelina, listy, 

sója nebo bavlníkové slupky. Z živé biomasy různé bakterie, sinice, řasy nebo kvasinky. 

U živé biomasy je však proces biosorpce značně odlišný a vzhledem k tomu, že ve své 

experimentální části se zabývám biosorpcí na neživé biomase, ji v této práci popisovat 

nebudu. [5] 

Jeden z prvních poznatků o biosorpci pochází z roku 1935, kdy Adams a Holmes [6] 

zveřejnili práci o odstranění hořčíku a vápníku pomocí kůry trnovníku akátu. Další zmínka 

je z roku 1948, ve které Rothstein a kol. [7] zjistili, že se uran zachycuje na povrchu 

kvasinek ve formě komplexů s neznámými skupinami. Následně v roce 1966 publikoval 

studii Polikarpov [8], která pojednávala o radioekologii vodních organismů. V této práci 

uvádí, že radionuklidy přítomné v mořském ekosystému jsou akumulovány organismy bez 

potřeby účasti metabolismu organismů. [9] 

V 70. letech dostal výzkum biosorpce nový směr. Díky narůstajícímu zájmu o řešení 

problémů životního prostředí, hromadícím se poznatkům z těchto oblastí vědy a hledáním 

finančně méně náročných technologií, se dostalo téma biosorpce do popředí. Začala se 

systematicky zkoumat kinetika, termodynamika a rovnováha procesu biosorpce. Počátkem 

80. let byly publikovány první patenty využívající specifické typy živé mikrobiální 

biomasy. V 90. letech byly uvedeny na trh některé sorpční procesy. Počáteční neúspěchy, 

které provázely komerční technologie při uvádění na trh, způsobily, že se začaly výzkumy 

soustředit na přesnější poznání mechanizmů biosorpce. V druhé polovině 90. let došlo 

k prudkému nárůstu využití výpočetní techniky, díky čemuž byly aplikovány matematické 

modely při zkoumání mechanizmů biosorpce. [3] 

Původně se výzkum biosorpce soustřeďoval na odstraňování kovů z roztoků ve formě 

kationtů, od roku 1998 se však výzkum zaměřil na odstraňování kovů ve formě 

oxoaniontů, protože mnohé kovy se v roztocích vyskytují právě v této formě. [3] 
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Biosorpce je interdisciplinární obor a proto mnohé poznatky přináší například 

biotechnologie, mikrobiologie, biofyzika nebo bioanorganická chemie a další. Tento 

proces je do značné míry ovlivňován podmínkami prostředí, jako je například hodnota pH, 

teplota nebo koncentrace jiných iontů přítomných v roztoku. Tyto vlivy mohou být různě 

provázané. Znalost těchto aspektů není snadno dostupná, proto je výběr biosorpčních 

materiálů v mnohých případech intuitivní. [4, 9] 

2.1 Výzkum biosorpce ve světě 

Je zkoumáno mnoho různých biosorbentů, proto zde uvedu několik různých prací 

zabývajících se touto problematikou. 

Výzkumem biosorpce Cr(VI) na skořápkách mandlí a lískových a vlašských ořechů se 

zabýval Pehlivan a kol. [10]. Zde byla biosorpce velmi závislá na hodnotě pH. Pro mandle 

byla zjištěna nejvhodnější hodnota pH 3,0, pro skořápky lískových a vlašských ořechů byla 

optimální hodnota pH 3,5.  

Peréz a kol. [11] zkoumali biosorpci vybraných kovů na odpadní biomase slupek 

pomeranče. Z jejich studie, kdy se zaměřili, jak charakteristické skupiny ovlivňují 

biosorpci, vyšlo najevo, že nejvhodnější jsou pro biosorpci karboxylové skupiny 

a aminoskupiny.  

Zafar a kol. se zabývali [12] studiem tolerance vláknitých hub vůči toxickým kovům. 

Tyto houby byly izolovány z půdy, která je využívána k zemědělským účelům 

v rozvojových oblastech Indie, kde dochází k zavlažování půdy odpadní a průmyslovou 

vodou. 

Parvathi a kol. [13] studovali zapojení charakteristických skupin Saccharomyces 

cerevisiae (kvasinka pivní) při biosorpci chromu v oxidačním stupni VI z odpadní vody 

galvanického průmyslu. 

Saumya a kol. [14] se zabývali výzkumem biosorpce chromu v oxidačním stupni VI 

pomocí sorbentu připraveného z bramborového škrobu a závislostí na hodnotě pH. Bylo 

zjištěno, že pro sorpci Cr(VI) jsou vhodné nižší hodnoty pH.  

Mohamed a kol. [15] zkoumali možnost využít jako biosorbent pro sorpci Cr(III) 

a Cr(VI) želatinu.  Bylo zjištěno, že Cr(III) se nejlépe sorbuje při hodnotě pH 6,0, avšak 
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Cr(VI) dosahoval nejlepších výsledků při hodnotě pH 1,0 – 2,0. Zjistili, že želatina je 

efektivní ekologický biosorbent a je schopný odstraňovat chrom z odpadní vody i při 

vysokých koncentracích kationtů Na
+
, K

+
, Ca

2+
 a Mg

2+
, které jsou běžně součástí 

kontaminované vody. 

Ali a kol. [16] studovali odstraňování Cr(VI) a Mn(II) na banánových slupkách. Bylo 

zjištěno, že nejlepších výsledků při odstraňování Cr(VI) je dosaženo na slupkách, které 

byly chemicky aktivovány v alkalickém prostředí. 

Premkumar a kol. [17] se ve svém výzkumu zabývali odstraňováním Cr(VI) pomocí 

prášku získaného z jádra semínek z Magnifera Indica (mango).  

Na VŠB - TUO každoročně probíhá celá řada experimentů zaměřených na biosorpce. 

Vyberu proto pouze ty, které proběhly v roce 2014 v rámci diplomových prací a ve kterých 

kolegové zkoumali také sorpci Cr(VI) na neživé biomase. 

Jaroslav Mudruňka [18] se ve své diplomové práci zabýval studiem odstraňování 

Cr(VI) pomocí Fomitopsis pinicola (troudnatec pásovaný) ze vzorků odpadní vody 

z galvanického průmyslu.  

Na univerzitě bylo také studováno odstraňování Cr(VI) na peckách meruněk. Martin 

Rajnoch [19] ve své práci zjistil, že nejvhodnější zrnitost pecek pro odstranění Cr(VI) je 

pod 0,5 mm při chemické aktivaci kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2,0 mol l
-1

 po 

dobu 15 min. 

Dále Knollová a Volná [20, 21] provedly výzkum odstranění Cr(VI) pomocí ovčího 

rouna, kde bylo ověřeno, že chemicky aktivovaný biosorbent vykazuje lepší výsledky, než 

biosorbent neaktivovaný.  

Další výzkum odstranění Cr(VI) byl proveden na šiškách Pinus sylvestris (borovice 

lesní). V této práci se David Schulz [22] zabýval modelováním optimálních podmínek pro 

odstranění Cr(VI) z reálné odpadní vody z galvanického průmyslu.  

2.2 Komerčně dostupné biosorbenty 

Za posledních 15 let (od r. 2000 do 2015) bylo na webu Web of Science publikováno 

více než 2600 studií, které v názvu obsahují slovo biosorpce. Při důkladném prozkoumání 

však lze zjistit, že většina z nich se týká pouze laboratorního měřítka za použití 
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vsázkového reaktoru nebo minikolony. Obecně platí, že přenos znalostí z laboratoře do 

průmyslových aplikací je velmi pomalý proces. První komerční zařízení pro biosorpci bylo 

použito v Kanadě. V roce 1990 bylo navrženo několik komerčních biosorbentů pro 

odstraňování iontů toxických kovů z průmyslové nebo důlní odpadní vody. [23] 

Firma US Bureau of Mines vyrobila sorbent BIO-FIX složený ze sinic, řas, hub, 

kvasinek a rostlin, které byly imobilizovány v polysulfonové, polyethylenové nebo 

polypropylenové matrici. Screeningové testy prokázaly, že je tento biosorbent velmi 

účinný a vhodný k čištění vody s ionty toxických kovů od 50 mg l
-1

. Biosorbent lze využít 

opakovaně (až 200×) v cyklech sorpce-desorpce. [23] 

Advanced Mineral Technologies, Inc. (AMT) objevila biosorbent AMT BIOCLAIM
TM

. 

Základem tohoto biosorbentu je bakterie Bacillus subtilis. Biosorbent je granulovaný 

o velikosti 0,1 mm. Účinně odstraňuje ionty toxických kovů z odpadní vody (účinnost je 

přes 90 %, zejména u Ag, Cd, Cu, Pb a Zn). Sorbent se regeneruje pomocí kyseliny sírové, 

hydroxidu sodného nebo uhličitanu sodného. Ekonomické analýzy prokázaly, že je levnější 

o 50 % než chemické srážení a o cca 28 % levnější než využití iontoměničů. [24] 

V 90. letech byl ve firmě Bio-Recovery v Novém Mexiku vyvinutý biosorbent 

AlgaSORB. Tento biosorbent byl vyvinut na bázi řasy Chlorella vulgaris a imobilizován 

byl v polyakrylovém gelu nebo silikagelu. Je schopný odstraňovat kovy z roztoků ve formě 

kationtů nebo oxoaniontů, jeho výhodou je vyšší tolerance vůči různým hodnotám pH a 

tepla v porovnání s komerčními iontoměniči. [25] 

Bohumil Volesky ve firmě BV SORBEX, Inc. nabídl komerční biosorbent 

BV-SORBEX
TM

. Jedná se o řadu biosorbentů práškových nebo granulovaných o velikosti 

částic 0,1 – 3 mm připravených z řas (Ascophyllum nodosum, Halimeda opuntia, Palmaria 

palmata, Chondrus crispus a Chlorella vulgaris). Biosorpce tímto sorbentem není závislá 

na koncentraci kovů v roztoku, účinnost odstranení dosahuje více než 99 %. [26] 

Dalšími komerčně využívanými biosorbenty jsou například MetaGeneR a RAHCO, 

které mají své uplatnění zejména pro elektrolytické vody a těžební průmysl. [3, 24] 
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2.3 Jiné způsoby odstraňování chromu z roztoků 

Na odstraňování toxických kovů z průmyslové odpadní vody existuje celá řada 

technologií, které lze rozdělit na dvě skupiny, a sice na fyzikálně-chemické metody 

a biologicko-chemické metody. [4] 

2.3.1 Fyzikálně-chemické metody 

Mezi fyzikálně-chemické metody odstraňování toxických kovů patří: 

 neutralizace, 

 metoda využívající iontoměniče, 

 membránové procesy, 

 cementace, 

 elektrochemické čištění, 

 kapalinová extrakce, 

 magnetická separace. [3, 4] 

Z těchto metod se pro odstranění chromu dá využít metoda používající iontoměniče, 

membránové procesy, elektrochemické čištění (elektrokoagulace) a kapalinová extrakce. 

Lze využít také neutralizaci, je ale nutné nejprve Cr(VI) redukovat  na Cr(III). [13, 27] 

Z těchto metod se v praxi nejčastěji využívá neutralizace, při které dochází ke srážení 

kovů ve formě hydroxidů, které jsou málo rozpustné. Tato metoda je vhodná pouze pro 

silně koncentrované roztoky, při nízkých koncentracích je její efektivita nedostatečná. 

Výhodou této metody jsou nízké náklady. Nevýhodou je však výsledný produkt velkého 

objemu, čímž dochází k problémům s uskladněním. Uskladnění je nutné zabezpečit tak, 

aby nedocházelo ke zpětnému pronikání do podzemní a povrchové vody. [3, 28] 

U iontoměničů jde o velmi účinnou metodu, která spočívá v reaktivitě iontů. Dochází 

k výměně iontů mezi iontovou fází a roztokem elektrolytů na základě disociace. Jako 

ionexy jsou využívány organické látky na bázi kyseliny akrylové, kopolymeru styrenu 

a polyethylenaminů, jedná se tedy o syntetické pryskyřice. Tato metoda je vysoce účinná 

při nízkých koncentracích kovových iontů v roztoku. Nevýhodami této metody však jsou 

vysoká nákladnost, vysoká citlivost na hodnotu pH, dále je iontově neselektivní a bylo 

prokázáno, že při vysokých koncentracích je tato metoda neúčinná. [29-31] 
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Membránové procesy jsou poměrně nové odvětví separačních metod. Při 

membránovém procesu dochází k selektivnímu přechodu jedné složky skrz membránu. 

Přechod je ovlivněn rozdílnými vlastnostmi selektovaných složek. Aby k průchodu látek 

skrz membránu mohlo dojít, je potřebná hnací síla, kterou může být rozdíl tlaku, teploty, 

koncentrace nebo elektrického pole. Jedná se o šetrnou metodu vůči separovaným látkám, 

což je důležité pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Dalším pozitivním faktorem 

jsou nízké energetické požadavky a v některých případech jsou nejrychlejším a 

nejúčinnějším způsobem separace. V úpravě vody se uplatňují nejčastěji tlakové a 

elektromembránové procesy. [30] 

Metodu elektrochemické čištění lze rozdělit na dvě skupiny. První z nich je 

elektroseparační. Ta využívá tok nabitých částic v elektrickém poli. Podstatou druhé 

skupiny jsou elektrochemické procesy probíhající na elektrodách, jsou to tedy procesy 

oxidačně-redukční. Při této metodě dochází ke změně oxidačního čísla, tzn. k přeměně na 

jinou látku. Výhodami této metody jsou selektivita, možnost zisku čistého kovu, rychlé 

uvedení do provozu, možnost využití pro velké objemy a také to, že není vyžadována 

chemická úprava vstupního vzorku. Hlavními nedostatky jsou energetická náročnost 

a vysoké provozní náklady. [30] 

 Při kapalinové extrakci dochází k zakoncentrování separované látky z vodné fáze 

v organickém rozpouštědle. Jako rozpouštědla se používají oleje, kerosiny, alkohol, ether 

a éterické oleje. Výhodou této metody je vysoká selektivnost. Hlavním problém této 

metody je částečná rozpustnost extraktantů ve vodě. [29, 30] 

2.3.2  Biologicko-chemické metody 

Mezi biologicko-chemické metody, kterými se dá odstranit chrom, lze zařadit: 

 bioakumulace, 

 bioprecipatace, 

 volatizace, 

 biosorpce. [3, 15] 

Při bioakumulaci dochází k intracelulárnímu zachytávání kovů. Jedná se o proces, 

který je závislý na metabolické aktivitě organismů, které jsou schopné akumulovat kovy, 

aniž by byla ovlivněna jejich životaschopnost. Někdy je bioakumulace označována jako 
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,,aktivní biosorpce“. Jedním ze základních rozdílů mezi biosorpcí a bioakumulací je rozdíl 

v kinetice procesu. U biosorpce je rychlá a není závislá na živinách důležitých pro 

organismus. Bioakumulace má na rozdíl od biosorpce kinetiku pomalou a je závislá na 

živinách potřebných pro organismus. Často je velmi těžké odhadnout, zda po aplikaci 

mikroorganismů do přirozeného prostředí bude bioakumulace probíhat, případně jakým 

způsobem, protože v přirozeném prostředí bývají rozdílné podmínky, například chemické 

složení, teplota, hodnota pH. [4, 33, 35] 

U bioprecipatace nedochází ke kontaktu mezi kovem a organismem. Na 

metabolických produktech mikroorganismů nebo na povrchu mrtvých buněk dochází 

k srážení volných nebo sorbovaných kationtů, přičemž dochází ke vzniku málo 

rozpustných sloučenin, kterými mohou být např. organokovové komplexy, sulfidy nebo 

oxidy kovů. Bioprecipitace může a nemusí být závislá na metabolismu, je závislá na 

teplotě, většinou probíhá pomalu a je ireversibilní. [28, 32] 

Volatizaci neboli tvorbu prchavých sloučenin lze rozdělit na dva způsoby podle 

průběhu. Prvním způsobem je mikrobiální redukce, při které se snižuje valence kovu. 

Redukce může být částečná nebo úplná, kdy dochází ke vzniku elementárního kovu. 

Druhým způsobem je metylace kovů, při níž dochází k transformování na plynný kov. [28, 

33] 

Posledním typem je biosorpce. Biosorpci se budu věnovat v samostatné kapitole. 
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3 BIOSORPCE 

Při biosorpci, nebo také adsorpci dochází k navazování iontů kovů na sorbent. Jedná 

se o odstraňování kovů z vodného prostředí. Biosorpci lze využít jako alternativu 

k běžným způsobům odstraňování kovů z průmyslové odpadní vody. Sorbentem může být 

živá nebo neživá biomasa. [36] Mechanismus biosorpce je na rozdíl od bioakumulace 

nezávislý na metabolismu buňky. Je založený na fyzikálně chemických interakcích mezi 

kovem a charakteristickými skupinami buněčné stěny. Jedná se o stejný princip, na kterém 

fungují iontoměniče, v podstatě tedy biosorbent můžeme označit za ionex biologického 

původu. [37]  

Je velkou výhodou, že biosorpce probíhá bez aktivní účasti metabolismu organismů, 

neboť není nutné v tomto případě udržovat vhodné podmínky pro růst a životaschopnost 

organismů. [38] 

Hlavní výhody biosorpce lze shrnout takto: 

 sorpce probíhá bez ohledu na to, zda se jedná o živou či neživou biomasu, 

 nízké pořizovací náklady (biomasa může být získána jako odpadní produkt), 

 vysoká efektivita a rychlost procesu, 

 obecně platí, že pro biosorpci stačí poměrně nízká aktivační energie (21 

kJ mol
-1

) ve srovnání s bioakumulací (63 kJ mol
-1

), [4] 

 regenerace biosorbentu, 

 možnost opětovného získání kovu. [38] 

Nevýhodou tohoto procesu může být nedostatečná znalost sorpčních mechanismů, 

nebo nedostatečná selektivita, kdy dojde k obsazení vazebného místa jiným iontem a ke 

snížení schopnosti odstranit vybraný kov. Existuje velmi široká škála biosorbentů, je však 

velmi obtížné je vzájemně porovnat z důvodu rozdílných podmínek během výzkumu. Pro 

opětovné použití biosorbentu lze využít desorpci, která je však rychlá, jednoduchá 

a poměrně levná. [39] 

Buněčná stěna rostlin je složena z převážné části z celulosy, dále hemicelulosy, ligninu 

a pektinu. Charakteristické povrchové skupiny těchto látek nabízí dostatečné množství 
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vazebných míst pro adsorpci kovů. Vzhledem k tomu, že biosorpce není závislá na 

metabolismu, bývá rychlá, obvykle probíhá během několika málo minut až hodin. [38] 

Přehled charakteristických skupin vhodných pro biosorpci je uveden v tabulce č 1. 

Tabulka 1: Přehled charakteristických skupin vhodných pro biosorpci [43] 

 

Při zkoumání mechanismů biosorpce se využívají různé technologie, např. 

elektronová disperzní spektroskopie, X-ray fotoelektronová spektroskopie, infračervená 

spektroskopie nebo třeba titrace. Pomocí těchto technik lze zjistit dílčí faktory podílející se 

na mechanismu biosorpce. [40] 
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3.1 Biosorpční mechanismy 

Mechanismů, kterými dochází k vazbě kovu na sorbent, je mnoho. Obvykle se na 

vazbě nepodílí pouze jeden, ale může docházet ke kombinaci více sorpčních modelů. Pro 

biosorpci má však největší význam iontová adsorpce. [38] Přehled mechanismů 

uplatňujících se při biosorpci je znázorněn na obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1: Přehled mechanismů uplatňujících se při biosorpci (převzato a upraveno). [38] 

Při molekulární adsorpci se na povrchu sorbentu zachycují celé molekuly nebo oba 

typy iontů ve stejné míře. Dochází k fyzikální adsorpci nebo chemisorpci. [41] 

Fyzikální adsorpce probíhá na povrchu tuhých látek pomocí van der Waalsových sil 

při poměrně nízkých teplotách. Během toho se uvolňuje malé adsorpční teplo. Fyzikální 

adsorpce není specifická, tzn., že se kovy navážou na různá místa na povrchu. V závislosti 

na objemu pórů adsorbentu a velikosti sil může docházet k vícevrstevné nebo 

multivrstevné adsorpci. V důsledku toho bývá dosaženo velké adsorpční kapacity. [41]  

Aktivační energie pro fyzikální adsorpci obvykle nebývá větší než 21 kJ  mol
-1

. 

Adsorpční rovnováha se dostavuje rychle a reakce je obvykle reverzibilní. [4, 38] 



Pavla Ševčíková: Možnost využití kůry orešáku královského k odstranění Cr(VI) 

2015  13 

  

Při chemisorpci dochází k vytvoření chemické vazby mezi povrchem adsorbentu 

a adsorbátem. Chemisorpce je velmi specifická, tvoří se pouze na určitých místech, 

takzvaných aktivních centrech. Aktivní centra jsou místa s vyšší energií pro vznik vazby. 

Vzniká pouze jednovrstevná nebo monomolekulová adsorpce. [38] 

Při jednoduché iontové adsorpci jsou ionty k povrchu vázány elektrostatickými 

Coulombovými silami. Výběr adsorbujících iontů se řídí Paneth-Fajansovým pravidlem, 

podle kterého se adsorbují ionty tvořící s opačně nabitou charakteristickou skupinou 

adsorbentu málo rozpustnou sloučeninu. Nejlépe se adsorbuje iont, který sám je 

v adsorbentu přítomen, nebo takový, který je jinému iontu z adsorbentu podobný. Míra 

adsorpce stoupá s nábojem iontů a s jejich poloměrem. Čím větší je poloměr, tím menší je 

jeho smáčivost, která představuje značnou překážku pro adsorpci. Při jednoduché iontové 

adsorpci dochází ke vzniku elektrické dvojvrstvy, tzn. ionty, které se naadsorbují na 

povrch pevné látky, jsou kladně nebo záporně nabité a na ně se naváží ionty opačně nabité. 

[30, 41] 

Při výměnné iontové adsorpci vyšle adsorbent, náhradou za ionty adsorbované na 

povrchu, ionty, které byly původně z povrchu adsorbentu nebo vnější elektrické dvojvrstvy. 

[38] 

3.2 Faktory ovlivňující biosorpci 

Při studiu biosorpce se hledají vždy optimální podmínky, za kterých bude daný 

biosorbent nejefektivnější. Biosorpci ovlivňuje řada faktorů, mezi které patří charakter 

biosorbentu, hodnota pH, velikost částic biosorbentu, přítomnost jiných iontů v roztoku, 

koncentrace biosorbentu, koncentrace kovových iontů, teplota nebo rychlost otáček při 

třepání. [38] 

Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších parametrů. Značně ovlivňuje rozpustnost, 

aktivitu charakteristických skupin na povrchu sorbentu a chování iontů v roztoku. 

V závislosti na změně hodnoty pH se mění dostupnost volných vazebných míst. Obecně 

lze konstatovat, že adsorpce se zvyšuje s klesající rozpustností kovu. Rozpustnost kovu 

klesá se zvyšující se hodnotou pH. Při vyšších hodnotách pH dochází k deprotonování 

povrchu sorbentu, tím vzroste počet vazebných míst pro kovy, které se vyskytují v roztoku 

jako kationty (Cd, Cu, Zn, Pb, Ni, Mn, Al a Co). Pokud je hodnota pH nižší, jsou volná 
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vazebná místa protonována volným H
+
 a sorpce kovových kationtů bývá nízká. Nižší 

hodnoty pH jsou ale vhodné pro vazbu kovových iontů, které se vyskytují v záporně nabité 

formě (Cr, Ag, Hg a Au). [47, 48, 49] Se zvýšením hodnoty pH může dojít u roztoku 

kovových aniontů, které se vyskytují jako záporně nabité komplexy, nebo vytváří silně 

kovalentní vazby (Ag, Au nebo Hg), k poklesu sorpce. Bylo však také prokázáno, že se 

nemusí projevit významný vliv hodnoty pH na průběh těchto sorpcí. [43] 

Bylo zjištěno, že každý kov má svou kritickou hodnotu pH. Pokud hodnota pH roste 

i za tuto mez, dojde k vysrážení kovu. Kov je z roztoku sice odstraněn, ale množství kovu 

adsorbovaného je nízké. Při extrémních hodnotách pH může dojít k narušení povrchu 

biosorbentu a charakteristických skupin, čímž dojde ke snížení sorpční kapacity. [45] 

Příklad závislosti účinnosti na hodnotě pH je vidět na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2: Vliv hodnoty pH na účinnost biosorpce (převzato a upraveno). [14] 

Různými studiemi bylo ověřeno, že optimální hodnota pH pro sorpci je v rozmezí 

3,0 – 6,0. Pokud je hodnota pH v rozmezí 1,5 – 4,0, bývá povrch protonován, při hodnotě 

pH > 4,0 je povrch deprotonován. [49] Při hodnotách pH v rozmezí 1,0 – 6,0 se Cr(VI)
 

vyskytuje jako různé ionty (Cr2O7
-
, HCrO4

-
, Cr3O10

2-
, Cr4O13

2-
). Z 90 % však převažuje 

HCrO4
-
. Pokud je hodnota pH vyšší než 6,0, vyskytuje se v roztoku převážně ve formě 

CrO4
-
. Pro sorpci Cr(VI) se ukázalo, že nejvhodnější hodnota pH je v rozmezí 1,0 – 2,0. 

Působí zde velká elektrostatická přitažlivost mezi kladně nabitým povrchem a 

chromanovými anionty. Při hodnotě pH vyšší než 6,0 si konkuruje CrO4
-
 a OH

-
, přičemž 

má převahu právě hydroxidová skupina. [14]  

Dalším faktorem je teplota. Teplota nemá tak výrazný vliv na průběh sorpce jako 

hodnota pH. Ovlivňuje stabilitu komplexu iontu a adsorbentu, uspořádání buněčné stěny 
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a její ionizaci. Pokud se jedná o fyzikální adsorpci, což je exotermický proces, sorpční 

kapacita by měla narůstat spolu s klesající teplotou. V případě chemisorpce se jedná 

o endotermický proces a sorpční kapacita by měla narůstat současně se zvyšující se teplotou. 

Existují však případy, kdy teplota nemá žádný vliv na průběh sorpce, například biosorpce u 

uranu a mědi může probíhat v širokém rozmezí teplot. Obecně platí, že teplota v rozmezí 

20 – 35 °C nemá na biosorpci žádný vliv. Při teplotě nad 60 °C však může dojít ke změnám 

ve složení biosorbentu a tím ke snížení sorpční kapacity. Použití biosorpce se očekává pouze 

u teplot v rozmezí 5 – 40 °C. [46] 

Přítomnost jiných kovových iontů odstranění vybraného kovu ovlivnit může 

a nemusí. Pro reálné využití biosorpce je tento faktor velmi důležitý, neboť v žádné 

odpadní vodě se nevyskytuje pouze jeden kontaminující prvek. Obvykle je sorpční 

kapacita srovnatelná i v případě více různých kovových iontů v roztoku. Jde však o to, že 

si mezi sebou konkurují, čímž dojde ke snížení počtu volných vazebných míst pro vybraný 

kov. To, který kov se bude přednostně sorbovat, ovlivňují hlavně charakteristické skupiny 

na povrchu biosorbentu a jejich afinita vůči kovu. [47] 

Rychlost otáček během míchání může ovlivnit kinetiku biosorpce. Otáčky se 

v současné době volí obvykle od 25 do 200 otáček za minutu. Nejběžněji však 150 ot. min
-1

, 

kdy byla u řady biosorbentů prokázána největší rychlost sorpce. Při příliš vysokých 

otáčkách však může dojít k porušení struktury biosorbentu. Naopak velmi nízká rychlost 

míchání nemusí zajistit dostatečnou homogenitu v roztoku. [44] 

Koncentrace biosorbentu velmi významně ovlivňuje biosorpci. Bylo dokázáno, že 

vyšším množstvím biosorbentu jde odstranit vyšší množství kovu z roztoku, ale množství 

kovu vztažené na miligram sušiny biosorbentu je mnohem nižší. Je zkoumána různá 

koncentrace biosorbentu, od desetiny gramů až po několik desítek gramů. [48] 

Velikost částic biosorbentu je také významným faktorem. V řadě studií bylo 

prokázáno, že se jeví jako vhodnější použít jemnozrnnější materiály. Hrubozrnější mají 

menší plochu aktivního povrchu, tím je zpřístupněno méně charakteristických skupin. [49] 

Počáteční koncentrace kovu v roztoku. Při vyšších koncentracích kovu v roztoku 

probíhá proces biosorpce velmi rychle až do úplného obsazení všech volných vazebných 

míst. Z důvodu efektivity biosorpce je nutné určit maximální možné nasycení adsorbentu. 

[49] 
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4 BIOSORBENT 

Pro účely odstranění kovových iontů z vodného prostředí již bylo studováno velké 

množství různých biosorbentů, lze jmenovat například plísně, houby, bakterie, rostlinou 

biomasu, kosti, vaječné skořápky, atd. Z hlediska finančních nákladů na získání 

biosorbentu lze biosorbenty kategorizovat do dvou skupin, a to na nízkonákladové 

a biosorbenty s vysokými náklady. Do první skupiny patří materiál, který lze získat ze 

životního prostředí, například odpad ze zpracování ovoce, rostlin nebo mořské řasy. 

Do druhé skupiny pak patří ty materiály, které je pro biosorpci nutné cíleně vyprodukovat. 

Zde však je nutný předpoklad velmi dobrých sorpčních schopností a možnost snadné, 

rychlé a levné regenerace. [50] 

Zvolený biosorbent a následně jeho fyzikální a chemická úprava může značně ovlivnit 

biosorpční schopnosti. Fyzikálně se biosorbenty upravují například sušením, drcením nebo 

mletím. Při fyzikálních úpravách jde zejména o zisk optimální velikosti aktivní sorpční 

plochy. Pokud je biosorbentem materiál ve formě prášku, může být potřeba ho naopak 

spojit v granulát. Při chemických úpravách se přidávají různá činidla za účelem narušení 

povrchu biosorbentu a získání přístupu k charakteristickým skupinám zvoleného 

biosorbentu. [51] 

4.1 Charakteristika vybraného biosorbentu 

Pro svůj experiment jsem si vybrala štěpku ořešáku královského (Juglans regia). 

Jedná se tedy o dřevní biomasu vyšších rostlin. Každá rostlinná buňka je před okolním 

prostředím chráněna buněčnou stěnou. Dřevní hmota je po odumření živých buněk tvořena 

převážně nehomogenními buněčnými stěnami a lumeny. [52] 

U listnatých stromů existují čtyři typy buněk, jsou jimi tracheje, tracheidy, libriformní 

buňky a parenchymatické buňky. Liší se svou stavbou a funkcí. Dřevní hmota je také 

tvořena póry, jejichž uspořádání se liší v závislosti, zda se jedná o kruhovitě porézní 

dřeviny, rozptýleně porézní dřeviny nebo polokruhovitě rozptýlené dřeviny. [53] 

Buněčná stěna je tvořena z primární a sekundární stěny. Primární stěna se tvoří už 

v okamžiku dělení buňky, sekundární stěna vzniká až během růstu a specializace buněk. 

Každé dvě buňky jsou propojeny tzv. střední lamelou, což je tenká vrstvička, která se dá od 
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primární stěny těžko odlišit. [55] Na obrázku č. 3 je vidět schéma stavby dřeva listnatých 

stromů. 

  

Obrázek 3: Schéma stavby dřeva listnatých stromů. [53] 

Vysvětlivky: 1 – letokruh, 2 – jarní céva, 3 – letní céva, 4 – libriformní 

vlákno, dřeňový paprsek, 6 – podélný parenchym. 

Základem primární buněčné stěny je celulosa, je to lineární polymer z glukosových 

jednotek. Jednotlivé polymery celulosy jsou k sobě vázány pomocí vodíkových můstků 

a tvoří tzv. mikrofibrily, které mohou vytvořit velmi stabilní krystalickou makromolekulu. 

[54] Na obrázku č. 4 lze vidět příčný průřez dřeva ořešáku. 

 

Obrázek 4: Příčný průřez kmene ořešáku, zvětšeno 40ktrát. [53] 

Uspořádání mikrofibril určuje směr růstu buňky. Mezi jednotlivými mikrofibrilami 

existují submikroskopické mezery, které jsou vyplněny hemicelulosou, ligninem a 

pektinem. Hemicelulosa má nepravidelnou strukturu s bočními skupinami, různými 

substitučními skupinami a sacharidy po celé délce řetězce. Lignin je polymer s velkým 
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počtem aromatických skupin, je více hydrofobní než celulosa a hemicelulosa. Sekundární 

buněčná stěna se skládá ze tří podvrstev, které mají rozdílnou orientaci mikrofibrilů. [54, 55] 

Bylo zjištěno, že u listnatých stromů se na hemicelulosu váže např. O-acetyl-4-O-

methylglucuronoxylan a na lignin se váží např. syringylové a guaiacylové skupiny. Obsah 

celulosy u listnatých dřevin je v rozmezí 46 – 56 %, hemicelulosy 23 – 35 % a ligninu 18 – 

25 %. Konkrétní obsah ligninu pro Juglans regia je dle Popscu at al. 18,6 %. [56]  
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5 CHARAKTERISTIKA CHROMU 

Chrom je stříbrolesklý kov, v čistém stavu poměrně kujný a měkký kov. Vyskytuje se 

v oxidačních stupních Cr
2-

 až Cr
6+

. Vyznačuje se poměrně nízkou chemickou reaktivitou. 

Teplota tání je 1907 °C. [60] Nejvýznamnější rudou je chromit (FeCr2O4). Dále se také 

chrom v přírodě vyskytuje jako krokoit (PbCrO4) nebo jako chromový okr (Cr2O3). 

Největší světové zásoby chromu jsou v Jihoafrické republice, odkud pochází až jedna 

polovina celkové produkce chromu. Dalšími producenty jsou například Indie, Turecko 

nebo Kazachstán. Průměrný obsah chromu v zemské kůře je 0,1 – 0,2 mg kg
-1

. V mořské 

vodě je koncentrace chromu přibližně 0,05 µg l
-1

. [61] 

Používá se k elektrolytickému pochromování kovových součástí, k výrobě 

chromniklové oceli nebo jako barevné pigmenty. [63] Do prostředí se dostává při 

spalování fosilních paliv nebo z odpadní vody strojírenství, kožedělného a textilního 

průmyslu, z metalurgie a povrchové úpravy kovů. Dále při úniku chladící vody obsahující 

inhibitory koroze nebo při nakládání s odpady obsahujícími chrom. Některé sloučeniny 

chromu mohou být součástí v přípravcích pro impregnaci dřeva. [64] 

Při úniku chromu do ovzduší se z něj chrom průměrně po deseti dnech dostane suchou 

nebo mokrou depozicí do půdy nebo vody. V nízké koncentraci je chrom přítomen ve 

všech typech půdy, v sopečném prachu nebo plynech. Chrom se v půdě vyskytuje 

v oxidačním stupni III. Ten je silně vázán na záporně nabité částice, proto se dostane jen 

malá část Cr(III) do podzemní vody. [62] 

Ve vodě se chrom vyskytuje ve dvou oxidačních stupních, a to Cr(III) a Cr(VI). 

Chrom v oxidačním stupni III se v rozpuštěných formách vyskytuje buď jako jednoduchý 

kationt Cr
3+

 nebo jako hydrokomplexy [CrOH]
2+

 až [Cr(OH)4]
-
. Jako jednoduchý kationt 

Cr
3+

 se může vyskytovat pouze v silně kyselém prostředí, kde je hodnota pH nižší než 3,5. 

Chrom v oxidačním stupni III má relativné velkou schopnost tvořit komplexy. Ligandy 

mohou být např. amoniak, fluoridy, sírany, huminové látky nebo aminokyseliny. [2]  

 Chrom v oxidačním stupni VI se v rozpuštěných formách vyskytuje jako CrO4
2-

, nebo 

HCrO4
-
. V některých průmyslových odpadech také ve formě Cr2O7

2-
. Ve vodě je většinou 

obsaženo velmi malé množství rozpuštěného chromu v oxidačním stupni III, protože se 

Cr(III) buď naváže na částice nečistot a spolu s nimi pak klesá na dno nebo tvoří 
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nerozpustné koloidní roztoky. [65] Oproti tomu většina sloučenin obsahující Cr(VI) je ve 

vodě rozpustná velmi dobře, výjimkou jsou sloučeniny chroman olovnatý, stříbrný 

a barnatý. Při odstraňování Cr(VI) z vody je zapotřebí ho nejprve redukovat na Cr(III). 

Většinou se redukce provádí pomocí železnatých solí. [2]  

V rozmezí hodnot oxidačně-redukčního potenciálu ve vodě (cca -0,5 V až 0,5 V) může 

docházet buď k oxidaci Cr(III) nebo naopak k redukci Cr(VI). Oxidace může probíhat 

pomocí rozpuštěného kyslíku nebo oxidu manganičitého. Redukce obvykle probíhá 

působením Fe
2+

, huminových látek, organických látek obsahujících thiolovou skupinu -SH 

nebo anorganické sulfidické síry. [2] 

Chrom v oxidačním stupni III se často sorbuje na hydratovaných oxidech Fe, Mn, Al 

aj., obvykle v zásaditém prostředí. Z tohoto důvodu je velká část chromu v přírodní vodě 

vázána na nerozpuštěné látky a sedimenty. U chromu v oxidačním stupni VI je adsorpce 

výrazná méně a vyskytuje se pouze v kyselém prostředí, jelikož je chrom přítomen jako 

aniont. Tato rozdílná schopnost adsorbovat, velmi ovlivňuje migraci chromu v půdě 

a horninách. V tomto prostředí snadno migruje Cr(VI), na rozdíl od toho se Cr(III) 

v oblasti hodnoty pH přírodní vody kromě adsorpce snadno sráží jako tuhý Cr(OH)3 

(hydroxid chromitý). [64]  

Ačkoli patří chrom mezi esenciální mikroprvky a podílí se např. na regulaci glukosy 

v krvi a na syntéze nukleových kyselin, ve vyšších koncentracích je však toxický. Jeho 

toxicita závisí na oxidačním stupni. Toxické pro živočichy, rostliny a bakterie jsou 

především sloučeniny Cr(VI). U ryb byla pozorována opačná závislost, a sice že Cr(VI) je 

pro ryby považován za středně jedovatý, ale Cr(III) za silně toxický. Chrom v oxidačním 

stupni VI má karcinogenní a genotoxické účinky. [2, 65]  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V předložené diplomové práci jsem ke studiu biosorpce chromu v oxidačním stupni VI 

využila štěpku ořešáku královského (Juglans regia). V jednotlivých kapitolách 

experimentální části se zabývám: 

 metodika sběru biosorbentu a zrnitostní úprava, 

 metodika chemické aktivace, 

 metodika modelování kinetiky adsorpce, 

 metodika modelování adsorpčních izoterem, 

 metodika modelování podmínek adsorpce. 

Experimentální část své diplomové práce jsem provedla v laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství VŠB – TUO. Na následujícím obrázku č. 5. je grafické 

znázornění průběhu přípravy biosorbentu. 

 

Obrázek 5: Schéma přípravy biosorbentu. 

6.1 Metodika sběru a zrnitostní úprava 

Materiál pochází z ořešáku královského (Juglans regia). Byl sbírán v období jara 

2012. Větve byly podrceny na štěpkovači firmy Vares Mnichovice, a.s., typu DZO 20. 

Jelikož se jednalo o uschlý strom, nemusel být již biosorbent po sběru sušen.  
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Následovalo mletí laboratorním mlýnkem firmy Merci s.r.o. Poté byl biosorbent 

rozdělen na jednotlivé zrnitostní frakce na nerezových sítech firmy Retsch (Německo). Na 

základě nastudované literatury a poznatků z bakalářské práce, byly zvoleny zrnitostní 

frakce <0,5, 0,5-1 a 1-2. Jednotlivé zrnitostní frakce je možno vidět na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6: Jednotlivé zrnitosti biosorbentu, z leva <0,5, 0,5-1 a 1-2. 

6.2 Metodika chemické aktivace 

Během chemické aktivace dochází k narušení povrchu biosorbentu, čímž dojde 

k aktivaci charakteristických skupin pro vazbu kovu. Pro chemickou aktivaci, v návaznosti 

na předchozí experimenty, byla zvolena úprava pomocí HCl. Úprava pomocí NaOH by 

nebyla vhodná vzhledem k charakteru kovu a změně hodnoty pH během aktivace. 

Koncentrace byla zvolena 1,0 mol l
-1

 po dobu 30 min dle výsledků a doporučení Halamové 

[57], Kolářové [58] a Roubíčkové [59]. Dále byla zvolena koncentrace 2,0 mol l
-1

 s dobou 

aktivace 15 min na základě výsledků Knollové [21] a Volné [20]. 

Do PET lahví bylo naváženo 15 g biosorbentu jednotlivých frakcí a přidáno 

připravené aktivační činidlo (1,0 mol l
-1

 a 2,0 mol l
-1

 HCl). Připravené vzorky byly vloženy 

na třepačku typu IKA KS 4000i kontrol. Aktivace biosorbentu s použitím HCl 

o koncentraci 1,0 mol l
-1

 probíhala 30 min a aktivace biosorbentu s použitím HCl 

o koncentraci 2,0 mol l
-1

 probíhala 15 min při otáčkách 150 ot. min
-1

. 

Následně byl biosorbent oddělen pomocí sítka. Poté byl biosorbent sušen do 

konstantní hmotnosti při teplotě 75 ± 2°C v sušárně ECOCELL. 

6.3 Metodika analýzy vzorku biosorbentu 

Vstupní a výstupní koncentrace Cr(VI) byly analyzovány spektrofotometrickou 

metodou na spektrofotometru DR 2800 (fa HACH LANGE, GmbH, Německo). Analýza 
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byla provedena v souladu s normou ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod – Stanovení 

Cr(VI) [66]. Tato metoda se používá ke stanovení rozpuštěného chromu v oxidačním 

stupni III a VI ve vodě. Metoda je stanovena pro koncentrace v rozmezí 0,05 mg l
-1

 až 

3,05 mg l
-1

, je však možné ji rozšířit pomocí vhodného ředění.  

Podstatou této metody je reakce Cr(VI)
 
s 1,5-difenylkarbazidem. Přítomnost chromu 

se prokáže červenofialovým zbarvením roztoku, dojde k vytvoření 

chrom-1,5-difenylkarbazonového komplexu. Měření se provádí při vlnové délce 

540-550 nm. Na obrázku č. 7 je možné vidět zbarvené vzorky připravené k vyhodnocení 

spektrofotometrickou metodou. 

 

Obrázek 7: Vzorky připravené ke spektrofotometrickému vyhodnocení. 

6.4 Metodika modelování kinetiky biosorpce  

Modelováním kinetiky adsorpce je možné zjistit potřebnou dobu expozice a ustavení 

rovnováhy mezi fázemi biosorbent – sorbát. Pro modelování kinetiky adsorpce byl 

připraven zásobní roztok dichromanu draselného o vstupní koncentraci 1000 mg l
-1

. Pro 

přípravu zásobního roztoku byl použit standard K2Cr2O7 firmy Penta (Česká republika). 

Modelový roztok byl připraven zředěním zásobního roztoku na koncentraci 100 mg l
-1

 

vždy v den použití. U každého modelového roztoku byla vždy změřena přesná vstupní 

koncentrace. 

Do plastových vzorkovnic bylo naváženo 1,000 ± 0,002 g biosorbentu (přesná 

hmotnost byla vždy zapsána do tabulky pro výpočet adsorpční kapacity). Následně bylo 

přidáno 50 ml modelového roztoku dichromanu draselného o koncentraci 100 mg l
-1

. 
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Vzorky byly umístěny na třepačku, kde se třepaly po dobu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180 

a 360 min. Po uplynutí dané doby byly vzorky z třepačky odebrány a následně 

přefiltrovány přes filtrační papír o hustotě 84 g m
-2

. Ještě v týž den bylo provedeno 

spektrofotometrické stanovení filtrátů a změření hodnoty pH. Hodnota pH byla měřena 

pomocí pH metru ION 340 (WTW, Česká republika). Spektrofotometrické stanovení jsem 

prováděla při vlnové délce 542 nm, kdy byla prokázána největší absorbance při kalibraci 

přístroje. Filtrační aparaturu lze vidět na obrázku č. 8. 

 

Obrázek 8: Filtrace vzorků. 

Adsorpce q byla vypočtena podle změřených vstupních a výstupních hodnot dle 

vztahu (rovnice 1):  

  
         

 
      

kde je: 

q sorpční kapacita biosorbentu [mg g
-1

], 

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

Ci vstupní koncentrace modelového roztoku chromu [mg l
-1

], 

Cf výstupní koncentrace roztoku kovu [mg l
-1

], 

S  hmotnost naváženého sorbentu [g].  
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Závislost adsorpce šestimocného chromu štěpkou ořešáku královského na čase jsem 

graficky znázornila pomocí programu Microsoft Office Excel 2007. 

Účinnost biosorpce A jsem vypočítala podle následujícího vztahu (rovnice 2): 

  
     

  
          

kde je: 

A účinnost biosorpce [%], 

C0 počáteční koncentrace kovu v roztoku [mg l
-1

], 

Ce výstupní koncentrace kovů v roztoku [mg l
-1

]. 

6.5 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Zde jsem vycházela z výsledků kinetiky adsorpce a použila jsem pro modelování 

adsorpčních izoterem tyto podmínky: vzorek s velikostí částic <0,5 mm, který byl 

aktivován pomocí HCl o koncentraci 1,0 mol l
-1

 po dobu 30 min, reakční doba biosorpce 

60 min při 150 ot. min
-1

, pH modelových roztoků bylo upraveno pomocí předem 

připraveného pufru na hodnotu 1,1. Koncentrace modelových roztoků byla zvolena od 

100 do 1000 mg 1
-1

. 

K matematickému vyjádření rovnováhy se používají matematické modely. Pro 

studium biosorpce je to nejčastěji model Langmuirův a Freundlichův. Pomocí adsorpčních 

izoterem je možné vysvětlit mechanismus mezi sorbátem a adsorbentem. 

Langmuirův model předpokládá, že vazebná místa mají stejnou afinitu k iontům 

kovu a současně je poměr vazebných částic a vazebných míst 1:1. Dále tento model 

předpokládá, že po nasycení vazebných míst nedochází k další migraci adsorbovaných 

molekul a energie adsorpce zůstává konstantní. Langmuirův model se používá pro 

chemisorpci, případně jej lze využít pro jednovrstevnou fyzikální adsorpci. V tomto 

modelu jsou důležité parametry qmax (maximální adsorpce) a b (afinita). Čím vyšších 

hodnot tyto parametry dosahují, tím lepších výsledků je dosaženo. Langmuirův model lze 

zapsat v lineární a nelineární podobě. [43] Lineární tvar se dá vyjádřit jako (rovnice 3): 
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Nelineární tvar se dá vyjádřit jako (rovnice 4): 

      

   

     
      

kde je: 

qmax maximální sorpční kapacita biosorbentu za daných podmínek [mg g
-1

], 

q sorpční kapacita na jednotku biosorbentu [mg g
-1

], 

Cf rovnovážná koncentrace kovu v roztoku [mg l
-1

], 

b Langmuirova konstanta [l mg
-1

]. 

Základní charakteristikou Langmuirova modelu je konstanta RL, která udává tvar 

izotermy. Její rovnice má tvar (rovnice 5): 

   
 

     
      

kde je: 

RL separační faktor, bezrozměrná konstanta, 

Ci nejvyšší počáteční koncentrace absorbátu [mg l
-1

], 

b Langmuirova konstanta [l mg
-1

]. 

Konstanta RL se hodnotí takto: 

 RL = 1 – jedná se o lineární model adsorpce, 

 RL = 0 – jedná se o irevezibilní model adsorpce, 

 RL > 1 – adsorpce není příznivá, 

 0 < RL <1 – adsorpce je příznivá. [44] 

Dále se k hodnocení používá hodnota R
2
, která se získá pomocí lineární regrese 

(metoda nejmenších čtverců). R
2
 je tzv. korelační koeficient, který udává hodnotu 

spolehlivosti. Je žádoucí, aby tato hodnota byla větší než 0,950. [44] 

Freundlichův model se používá pro adsorpci na nehomogenním povrchu adsorbentu, 

kde může současně docházet k interakci mezi jednotlivými nasorbovanými molekulami. 

Tento model vychází z předpokladu, že jsou nejdříve obsazována místa s vyšší afinitou. Po 
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zaplnění adsorpčních center exponenciálně klesá energie adsorpce. [38] Freundlichův 

model v lineárním tvaru lze zapsat takto (rovnice 6): 

         
 

 
          

Freundlichův model v nelineárním tvaru lze zapsat takto (rovnice 7): 

      

 
       

kde je: 

q sorpční kapacita biosorbentu [mg g
-1

], 

kf empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě [l g
-1

], 

n empiricky stanovená konstanta (Freundlichova), vztah k afinitě vazby [l mg
-1

], 

Cf výstupní koncentrace kovu v roztoku [mg l
-1

]. 

6.6 Studium optimálních podmínek – vliv množství biosorbentu 

Množství biosorbentu je jeden ze zásadních faktorů ovlivňujících průběh biosorpce. 

Pokud je množství biosorbentu vysoké, účinnost odstranění kovů bývá vysoká, avšak 

výtěžnost vztažená na jednotku biosorbentu je obvykle malá. Pro studium vlivu množství 

biosorbentu byly zvoleny hmotnosti biosorbentu 1,000, 3,000 a 6,000 g. K těmto 

navážkám bylo přidáno 50 ml modelového roztoku o koncentraci 100 mg l
-1

. Vzorky byly 

umístěny na třepačku. Dle výsledků kinetiky adsorpce, kdy došlo k ustavení rovnováhy po 

60 min, byla zvolena doba 60 min. Následně byly vzorky odebrány, přefiltrovány a 

stanoveny dle ČSN ISO 11083. [66] 

6.7 Teplota 

V této diplomové práci nebyl hodnocen vliv teploty na průběh biosorpce, neboť 

bylo prokázáno, že teplota nemá příliš významný vliv, zejména v rozmezí teplot 20 - 30°C. 

Všechny experimenty byly prováděny při teplotě 21 ± 2 °C. 
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7 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole jsou zhodnoceny výsledky, které byly získány studiem procesu 

biosorpce. Jedná se o výsledky hodnocení vlivu velikosti částic na kapacitu adsorpce, 

kinetiky adsorpce, modelování adsorpčních izoterem a vlivu množství adsorbentu.  

Pro matematické modelování a grafické znázornění byl použit tabulkový editor 

Microsoft Office Excel 2007. 

7.1 Hodnocení vlivu velikosti částic na průběh biosorpce 

V diplomové práci byl studován vliv úpravy velikosti částic na adsorpční kapacitu. 

Zkoumána byla štěpka ořešáku královského s velikostí částic <0,5, 0,5-1 a 1-2 mm. 

Vzorky byly aktivovány pomocí kyseliny chlorovodíkové s koncentrací 1,0 mol l
-1

 (po 

dobu 30 min) a 2,0 mol l
-1 

(po dobu 15 min). Na následujícím obrázku č. 9 je vidět vliv 

velikosti částic na adsorpční kapacitu u vzorků aktivovaných HCl s koncentrací 1,0 mol l
-1

. 

 

Obrázek 9: Vliv velikosti částic na adsorpční kapacitu u vzorků aktivovaných 1 mol l-1 HCl. 

Z grafu, který vyjadřuje závislost adsorpční kapacity q na velikosti částic, je vidět, že 

křivky mají během sorpce přibližně shodný průběh. Vzorky jednotlivých frakcí vykazovaly 

poměrně vysokou sorpční kapacitu. Avšak vzorek 1,0 mol l
-1

 HCl /<0,5 mm/ vykazuje 
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nejvyšší sorpční kapacitu. Při srovnání s ostatními frakcemi je jeho účinnost v čase 60 min 

o cca 16 % vyšší. Na následujícím obrázku č. 10 je znázorněna závislost adsorpční 

kapacity na čase pro vzorky upravené HCl s koncentrací 2,0 mol l
-1

. 

 

Obrázek 10: Vliv velikosti částic na adsorpční kapacitu u vzorků aktivovaných 2 mol l-1 HCl. 

Z grafu vyplývá, že nejvyšší sorpční kapacitu má vzorek s velikostí částic <0,5 mm. 

Při srovnání s ostatními zrnitostními frakcemi vyplývá, že účinnost tohoto vzorku je o 

cca 28 % v čase 60 min lepší.  

Vliv velikosti částic na kapacitu adsorpce se projevil i u chemicky neaktivovaných 

vzorků. U nich však adsorpční kapacita byla poměrně nízká oproti chemicky aktivovaným 

vzorkům. 

Závěr: Vliv velikosti částic na adsorpční kapacitu hraje velmi významnou roli. Pro 

odstranění Cr(VI) štěpkou ořešáku královského z vodného prostředí je nejvhodnější 

velikost částic <0,5 mm. 

7.2 Hodnocení kinetiky adsorpce Cr(VI) na zvoleném sorbentu 

V diplomové práci jsem se zabývala studiem kinetiky adsorpce pro jednotlivé frakce 

<0,5, 0,5-1 a 1-2 mm pro biosorbenty chemicky neaktivované a s chemickou aktivací (HCl 
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1,0 mg l
-1

 po dobu 30 min, HCl 2,0 mg l
-1

 po dobu 15 min). Závislost adsorpční kapacity q 

na čase je znázorněna na obrázku č. 11. 

 

Obrázek 11: Závislost adsorpce Cr(VI) na čase. 

Z grafu je patrné, že u chemicky aktivovaných vzorků dochází během prvních deseti 

minut k prudkému nárůstu adsorpční kapacity. Je to způsobeno zřejmě velkým počtem 

volných vazebných míst na povrchu adsorbentu. Další nárůst již není tak strmý a u vzorků 

1,0 mol l
-1

 HCl /<0,5 mm/ a 1,0 mol l
-1

 HCl /0,5-1 mm/ dochází k ustavení adsorpční 

rovnováhy v čase 60 min, kdy dochází k vyčerpání volných vazebných míst. Adsorpční 

kapacita u vzorku 1,0 mol l
-1

 HCl /<0,5 mm/ byla v čase 60 min rovna 4,88 mg g
-1

 a u 

vzorku 1,0 mol l
-1

 HCl /0,5-1 mm/ 4,67 mg g
-1

. U vzorku 1,0 mol l
-1

 HCl/1-2 mm/ dochází 

mezi 60. a 180. min k pozvolnému nárůstu a následnému ustavení adsorpční rovnováhy.  

Průběh ostatních křivek chemicky aktivovaných vzorků je přibližně stejný, liší se 

adsorpční kapacitou a k ustavení rovnováhy by došlo nejspíše po 360 min. 

Vzorky bez chemické aktivace neprokázaly vysokou schopnost adsorpce. Z chemicky 

neaktivovaných vzorků dopadl nejlépe vzorek o velikosti 0,5-1 mm, sorpční kapacita 

v čase 60 min byla 3,01 mg g
-1

, nejhorší výsledky vykázal vzorek o velikosti částic 1-2 mm 
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a jeho sorpční kapacita v čase 60 min byla 0,10 mg g
-1

. Na obrázku č. 12 je graficky 

znázorněna účinnost adsorpce. 

 

Obrázek 12: Účinnost odstranení jednotlivých vzorků v závislosti na čase. 

Rozdíl účinnosti mezi nejlepším vzorkem 1,0 mol l
-1

 HCl /<0,5 mm/ a chemicky 

neaktivovanými vzorky je až 70 %. U vzorku 1,0 mol l
-1

 HCl /<0,5 mm/ v čase 60 min 

bylo odstraněno 100% vstupní koncentrace Cr(VI), což v tomto případě odpovídalo 

sorpční kapacitě 4,88 mg g
-1

. Toto bylo způsobeno nepřesnou navážkou biosorbentu a 

nepřesnou vstupní koncentrací Cr(VI), tyto parametry však byly v rámci výpočtu 

zohledněny. 

Závěr: Ze studia adsorpční kinetiky jednoznačně vyplývá, že nejvhodnějším vzorkem 

pro odstranění Cr(VI) štěpkou ořešáku královského z vodného prostředí je vzorek s 

velikostí částic <0,5 mm. Tento vzorek byl chemicky aktivován po dobu 30 min pomocí 

kyseliny HCl s koncentrací 1,0 mol l
-1

. Pro všechny další experimenty bude proto použit 

právě tento vzorek. 

7.3 Hodnocení studia vlivu koncentrace biosorbentu 

V diplomové práci jsem se zabývala studiem vlivu koncentrace biosorbentu. Byly 

použity shodné podmínky jako v předchozích pokusech a navážka biosorbentu činila 
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1,000 g, 3,000 g a 6,000 g. Tyto hodnoty odpovídají následujícím koncentracím použitého 

biosorbentu: 20 g l
-1

, 60 g l
-1

 a 120 g l
-1

.  

Bylo zjištěno, že všechny jednotlivé koncentrace jsou schopny odstranit 100 % Cr(VI)  

o koncentraci 100 mg l
-1

 z roztoku. Tím ale pravděpodobně dojde ke snížení využitelnosti 

maximální adsorpční kapacity, která je vztažena na jednotku biosorbentu. 

Závěr: Lze konstatovat, že koncentrace má na odstranění Cr(VI) z roztoku vliv, avšak 

zdá se být optimální koncentrace biosorbentu právě 20 g l
-1

. 

7.4 Vyhodnocení studia adsorpčních izoterem 

Pro studium adsorpčních izoterem byl použit vzorek s velikostí částic <0,5 mm, 

aktivovaný 1,0 mol l
-1 

HCl s dobou aktivace 30 min. Dále byly použity modelové roztoky 

chromu s koncentracemi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1 000 mg l
-1

, 

kontaktní čas byl dle kinetiky adsorpce stanoven na 60 min a hodnota pH byla dle 

předchozích studií zvolena na hodnotu 1,1. Teplota byla během celého experimentu 

21 ± 2°C a rychlost otáček 150 ot min
-1

. 

Pro vyhodnocení naměřených dat jsem použila Langmuirovy a Freundlichovy 

matematické modely v jejich lineární a nelineární podobě. Na obrázku č. 13 je možno vidět 

Langmuirovu lineární izotermu. 

 

Obrázek 13: Lineární Langmuirova izoterma biosorpce Cr(VI) pomocí štěpky ořešáku královského. (Cs = 20 g l-1, 

pH = 1,1, 150 ot min-1, t =21±2°C, aktivace 1mol l-1 HCl po dobu 30 min, expoziční čas 60min) 
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Graf znázorňuje Langmuirův lineární model adsorpční izotermy. Korelační koeficient 

R
2
, který byl získán pomocí lineární regrese a který udává hodnotu spolehlivosti je u 

Langmuirovy lineární izotermy 0,996. Z tohoto vyplývá, že Langmuirův lineární model 

adsorpční izotermy je vhodný pro popis zvoleného biosorbentu. Hodnoty maximální 

adsorpční kapacity qmax jsem spolu s konstantami a korelačním koeficientem R
2
 

Langmuirova lineárního modelu uvedla v tabulce č. 2 

Tabulka 2: Konstanty Langmuirova lineárního modelu a korelační koeficient adsorpce Cr(VI) chemicky 

aktivovanou štěpkou ořešáku královského. 

Langmuirův lineární model 

q60 

[mg g
-1

] 

qmax 

[mg g
-1

] 

b 

[l mg
-1

] 

RL 

pro Ci=1000 mg l
-1
 

R
2 

31,89 35,34 0,025 0,038 0,996 

Hodnota maximální adsorpční kapacity qmax byla pomocí Langmuirova lineárního 

modelu stanovena na hodnotu 35,34 mg g
-1

. Tato hodnota se úplně neshoduje s maximální 

kapacitou, která byla skutečně dosažena v čase 60 min (q60 = 31,89 mg g
-1

).  

Separační faktor RL pro vstupní koncentraci Cr(VI) Ci = 1000 mg l
-1

 dosáhl hodnoty 

0,038 mg l
-1

 a tím splnil podmínku 0 < RL <1. Tato hodnota je však tak nízká, že nebude 

mít příliš příznivý vliv na sorpci Cr(VI) štěpkou ořešáku královského při vysokých 

vstupních koncentracích okolo 1000 mg l
-1

.  

Také Langmuirova konstanta b, která charakterizuje afinitu adsorbentu k absorbátu je 

velmi nízká. Její hodnota je pouze 0,025 l mg
-1

, což vypovídá o tom, že tento biosorbent 

nebude příliš vhodný pro odstraňování Cr(VI) z odpadní vody. 

Z lineární závislosti Cf/q na Cf byly zjištěny konstanty, které jsou nutné pro výpočet 

Langmuirovy rovnice nelineárním tvaru. Tato rovnice udává nelineární závislost 

rovnovážné adsorpční kapacity q na rovnovážné koncentraci Cr(VI) v roztoku Cf. Na 

obrázku č. 14 je zobrazena nelineální Langmuirova izoterma. 
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Obrázek 14: Nelineární Langmuirova izoterma biosorpce Cr(VI) pomocí štěpky ořešáku královského.(Cs = 20 g l-1, 

pH = 1,1, 150 ot min-1, t =21±2°C, aktivace 1 mol l-1 HCl po dobu 30 min, expoziční čas 60 min) 

Z grafu nelineární Langmuirovy adsorpční izotermy pro biosorpci Cr(VI) štěpkou 

ořešáku královského je patrné, že křivka stanovená experimentálně je téměř totožná 

v celém rozsahu s křivkou teoreticky stanovených hodnot.  

Model adsorpční izotermy podle Freundlichovy lineární rovnice je znázorněn na 

obrázku č. 15. 

 

Obrázek 15: Freundlichova lineárlní adsorpční izoterma biosorpce Cr(VI) pomocí štěpky ořešáku královského. 

(Cs = 20 g l-1, pH = 1,1, 150 ot min-1, t =21 ± 2°C, aktivace 1 mol l-1 HCl po dobu 30 min, expoziční čas 60min) 
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Koeficient spolehlivosti R
2 

je 0,962, což odpovídá podmínce R
2
 > 0,950. Na základě  

Freundlichova koeficientu Kf, který má mírně vyšší hodnotu lze konstatovat, že sorpce 

bude probíhat příznivě.  V tabulce č. 3 jsem uvedla přehled konstant Freundlichova 

lineárního modelu a korelační faktor R
2
. 

Tabulka 3: Přehled konstant Freundlichova lineárního modelu a korelační koeficient adsorpce Cr(VI) chemicky 

aktivovanou štěpkou ořešáku královského. 

Freundlichův lineární model 

Kf [l g
-1

] n [l g
-1

] R
2
 

3,15 2,37 0,962 

Freundlichova konstanta n je větší než 0, lze proto konstatovat, že povrch použitého 

biosorbentu není heterogenní. Současně je tato hodnota vetší než 1, lze proto usoudit, že 

adsorpce bude příznivě probíhat při vyšších vstupních koncentracích Cr(VI) v roztoku. Na 

základě parametru n
-1

, který vypovídá o intenzitě adsorpce, je možné konstatovat, že tato 

síla je poměrně velká. Na obrázku č. 16 je možné vidět Freundlichovu nelineární izotermu. 

 

Obrázek 16: Freundlichova nelineárlní adsorpční izoterma biosorpce Cr(VI) pomocí štěpky ořešáku královského. 

(Cs = 20 g l-1, pH = 1,1, 150 ot min-1, t =21 ± 2°C, aktivace 1 mol l-1 HCl po dobu 30 min, expoziční čas 60 min) 

Z grafu Freundlichovy nelineární adsorpční izotermy vyplývá, že experimentálně 

změřená data se velmi blíží datům teoreticky stanovenými.   
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Závěr: Na základě korelačních koeficientů vyplývá, že jak Langmuirův, tak 

Freundlichuv model spolehlivě popisují adsorpci Cr(VI) štěpkou ořešáku královského. Lze 

proto konstatovat, že se pravděpodobně bude jednat o kombinaci více sorpčních 

mechanismů (jak chemisorpce, tak vícevrstevné fyzikální adsorpce). Separační faktor RL 

potvrdil, že biosorpce je příznivá, ale biosorbent není příliš vhodný pro příliš vysoké 

vstupní koncentrace kolem 1 000 mg l
-1

. Také Langmuirova konstanta b, která 

charakterizuje afinitu adsorbentu k absorbátu vypovídá o tom, že biosorbent není příliš 

vhodný pro odstraňování Cr(VI) z roztoku. 
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8 ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, že biosorpce je metoda, která je finančně relativně málo náročná, je 

potřeba ji i nadále zkoumat a hledat nové vhodné biosorbenty vhodné pro odstraňování 

toxických kovů z životního prostředí. 

Diplomová práce se zabývala možností využít štěpku ořešáku královského (Juglans 

regia) pro odstranění Cr(VI) z vodného prostředí, proto byly studovány různé faktory 

ovlivňující proces biosorpce. 

Byl studován vliv velikosti částic na adsorpční kapacitu. Zde bylo zjištěno, že 

nejvhodnější je použít velikost částic <0,5 mm. Menší velikost poskytuje větší aktivní 

adsorpční plochu a tím větší počet charakteristických skupin. 

Dále byl studován vliv chemické modifikace. Chemická modifikace byla provedena 

pomocí HCl o koncentracích 1,0 mol l
-1

 (s dobou aktivace 30 min) a 2,0 mol l
-1

 (s dobou 

aktivace 15 min). Bylo prokázáno, že optimální je použít jako aktivační činidlo HCl 

s koncentrací 1,0 mol l
-1

. Vzorek s velikostí částic <0,5 mm, který byl aktivován HCl 

o koncentraci 1,0 mol l
-1

, měl až o 30 % větší účinnost než vzorek se stejnou velikostí 

částic při aktivaci HCl s koncentrací 2,0 mol l
-1

. 

V diplomové práci byla hodnocena kinetika adsorpce. Z výsledků vyplývá, že 

nejvhodnější vzorek je s velikostí částic <0,5 mm, který byl aktivován HCl s koncentrací 

1,0 mol l
-1

. K ustavení jeho adsorpční rovnováhy došlo v čase 60 min, kdy vykazoval 

adsorpční kapacitu 4,880 mg g
-1

 a jeho účinnost byla 100 %. 

Pro modelaci adsorpčních izoterem byl použit Langmuirův model adsorpční izotermy 

ve své lineární a nelineární podobě a také Freundlichův model adsorpční izotermy, rovněž 

v lineální a nelineární podobě. Zde bylo zjištěno na základě korelačního faktoru R
2
, že oba 

modely spolehlivě popisují sorpci Cr(VI) na zvolený biosorbent. Dále bylo zjištěno na 

základě separačního faktoru RL, že biosorbent není vhodný pro sorpci Cr(VI) vysokých 

koncentrací okolo 1 000 mg l
1
. Biosorbent na základě Langmuirova koeficientu b není pro 

sorpci příliš vhodný, neboť afinita adsorbentu k absorbátu je poměrně nízká. Bylo zjištěno, 

že Freundlichova konstanta n se pohybuje v rozmezí hodnot 2 – 10, konkrétně 2,37, což 

nasvědčuje o příznivém průběhu biosorpce. Druhá Freundlichova konstanta kf  má také 

relativně vyšší hodnotu, lze tedy předpokládat, že sorpce bude příznivá. Na základě těchto 
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výsledků je možné konstatovat, že se zde budou uplatňovat oba modely adsorpčních 

izoterem a bude se pravděpodobně jednat o kombinaci adsorpčních mechanismů 

chemisorpce a fyzikální adsorpce. 

Dalším studovaným parametrem byla koncentrace biosorbentu. Jako optimální se jeví 

použít koncentraci 20 g l
-1

. Při vyšších koncentracích bylo dosaženo stejné účinnosti, avšak 

nebyla dostatečně využita maximální kapacita biosorbentu. 

Přesto, že zvolený biosorbent vykazoval poměrně dobrou schopnost odstranit Cr(VI) 

z vodného prostředí, nemohu tento biosorbent doporučit k dalšímu zkoumání. To 

především pro to, že je nutné hledat takové biosorbenty, které jsou finančně nenáročné 

a které se dají najít mezi odpadní biomasou.  
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