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ANOTACE: 

Diplomová práce se zabývá studiem adsorpce nežádoucího Cr (VI) z vodného 

prostředí pomocí různě upraveného bentonitu (aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou, 3% 

Na2CO3, 5% Na2CO3, Al2(SO4)3). Základem práce je studium adsorpční kinetiky. 

Výsledkem práce je vyhodnocení možnosti použití neaktivovaného i chemicky upraveného 

bentonitu jako možného adsorbentu pro čištění odpadní vody s obsahem Cr (VI). 

Klíčová slova:  

Adsorpce, bentonit, adsorpční izoterma, sorpční kinetika, rovnovážný stav, 

kontaminace, iontová výměna. 

SUMMARY:   

This thesis deals with the study of the absorption of unwanted Cr (VI) from aqueous 

environment using differently modified bentonite (activated with hydrochloric acid, 3% 

Na2CO3, 5% Na2CO3, Al2(SO4)3). This thesis is based on a study of the adsorption kinetics. 

The result of this thesis is an evaluation of the use of the nonactivated and chemically 

modified bentonite as a potential adsorbent for the purification of waste water containing 

Cr (VI). 

Keywords: 

Adsorption, bentonite, adsorption isotherm, sorption kinetics, equilibrium, contamination, 

ion exchange. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Problematice znečištění životního prostředí těžkými kovy z důvodu jejich toxicity, 

persistence a schopnosti se kumulovat ve vodě, půdě a ovzduší, je nutné věnovat velkou 

pozornost. Stálým tématem je pak znečištění odpadních průmyslových vod těžkými kovy.  

Současné technologie hojně využívané v průmyslu produkují velké množství odpadní 

vody s vysokými koncentracemi těžkých kovů, mezi které se řadí jak Cr(VI), tak Cr(III) a to 

v koncentracích od desítek po stovky miligramů na litr. Vzhledem k častému použití chromu 

v různých průmyslových technologiích, dochází čím dál častěji k jeho úniku do životního 

prostředí a to může být závažný problém hlavně pro živé organismy. Těžké kovy se dokážou 

kumulovat v rostlinách, ale i v živočišných tkáních a člověk je do těla dostává formou 

potravního řetězce. To má za následek zdravotní problémy počínající alergiemi až po závažná 

onkologická onemocnění. 

Různé způsoby čištění takto kontaminovaných vod bývají ekonomicky náročné 

a také neefektivní z důvodu vysoké produkce např. kontaminovaných kalů, jejichž odstranění 

samotný proces ještě více ekonomicky znevýhodní. Ekonomická otázka je také hlavním 

důvodem podpory výzkumu a vývoje nových alternativních a především levnějších variant 

čistírenských technologií, mezi něž lze zařadit adsorpci na nízkonákladových a hojně se 

vyskytujících materiálech, které by se daly využít jako adsorbenty k odstranění Cr(VI) 

z kontaminované odpadní vody. 

Materiály na bázi upravovaných jílových minerálů jsou v posledních letech celkem 

intenzivně studovány a to především pro svou dostupnost. Česká republika je poměrně 

bohatá na výskyt ložisek těchto materiálů, kam lze zařadit i bentonit. Tyto jílové minerály 

lze využít např. jako sorbentů, iontoměničů nebo molekulových sít v různých oblastech 

životního prostředí. 

Cíle diplomové práce jsou: 

1. Rešeršně zpracovat daný problém. 

2. Na základě metodiky, používané pro biosorpce pomocí nízkonákladových 

materiálů, která byla vypracovaná na IEI, ověřit a porovnat schopnost adsorpce 

bentonitu (neaktivovaného, natrifikovaného a chemicky modifikovaného). 
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3. Vyhodnocení případného využití upravených bentonitů při odstranění Cr(VI) 

z vodného roztoku. 
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2 ADSORPCE 

Adsorpci lze definovat jako nárůst koncentrace v oblasti mezifázového rozhraní, 

která je doprovázena poklesem mezifázové (povrchové) energie [1]. Tato akumulace látky 

na rozhraní mezi fázemi může být pevná a kapalná, nebo pevná a plynná [2]. 

Pevná látka, na jejímž povrchu dochází k adsorpci, se nazývá adsorbent. Velmi 

často má porézní nebo práškový charakter. Látky mohou být jednak původu přírodního, 

v některých případech mohou být ale i produktem průmyslové výroby (např. aktivní uhlí, 

aktivní koks, uhlíkatá vlákna a tkaniny, přírodní i syntetické zeolity, sorpční hmoty na bázi 

pryskyřic, hlinitokřemičitanů a měničů iontů). Aby byla adsorpce měřitelná, je nutný 

dostatečně velký specifický povrch adsorbentu (tj. plocha povrchu pevné látky vztažená na 

jednotku hmotnosti, obvykle v m
2
 g

-1
). Látka adsorbovaná na fázovém rozhraní, jejíž 

koncentrace při procesu adsorpce klesá a na povrchu adsorbentu naopak roste, se nazývá 

adsorbát. [1] 

V současné době je celosvětově prokázáno, že adsorpce je jedna z technologií, která 

je jednoduchá pro realizaci a nejlepší v oblasti úpravy vody [3]. Adsorpce při úpravě vody, 

tzn. kapalné fáze na tuhém adsorbentu, se dá popsat jako styk kapaliny s tuhými látkami, 

které se k povrchu adsorbentu váží vrstvou molekul kapaliny. Tato vrstva se nazývá 

lyosféra, která se nepohybuje společně s kapalinou, ale ulpívá na pevném povrchu. 

Molekuly v této vrstvě mají sníženou pohyblivost z důvodu silového pole adsorbentu, které 

je stlačuje případně i jinak orientuje. Je nutné uvést, že rozhraní mezi lyosférou 

a molekulami okolní objemové fáze (bulk phase) není ostré a že při styku pevného 

adsorbentu s roztoky se neadsorbují všechny složky ve stejném poměru. Jakmile je 

dosaženo rovnovážného stavu, rozdělení adsorbované látky mezi kapalnou a pevnou fází se 

již nemění. [1] [4] 

2.1 Adsorpční mechanismy 

Při hledání efektivních variant použití nízkonákladových adsorbentů na odstranění 

těžkých kovů z kontaminované vody je důležité nejprve pochopit obecný mechanismus 

interakce mezi ionty kovů a studovanými adsorbenty. Neméně důležité bývá poznat 

a stanovit parametry, které ovlivňují proces adsorpce kovů [1]. Pochopení dílčích procesů 
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je také velmi důležité pro další výzkum adsorbentů a pro možné vylepšení adsorpční 

kapacity nízkonákladových druhů adsorbentů. Adsorpci lze rozdělit na několik typů a to na 

fyzikální, chemickou, molekulární a iontovou. 

Fyzikální adsorpce je přisuzována působení slabých van der Waalsových sil mezi 

všemi druhy částic. Adsorbované molekuly nebývají vázány na určitá místa, tzv. vazebná 

centra. Adsorpční proces, který probíhá na povrchu adsorbentu, vede k vytvoření první 

naadsorbované vrstvy, kde může vzniknout další vrstva adsorbátu. V tomto případě se 

bude jednat o vícevrstvou adsorpci [1]. Tento proces bývá ovlivněn kvantitou a kvalitou 

intermolekulárních sil a také porézností adsorbentu [5]. Při procesu bývá dosaženo značné 

adsorpční kapacity. Pro fyzikální adsorpci bývá charakteristická nízká adsorpční teplota 

a rovněž také nízká hodnota teploty prostředí [1]. Samotná fyzikální adsorpce probíhá 

prakticky okamžitě. Přičemž se jedná o velmi rychlý proces. 

V tomto směru by bylo vhodné se krátce zmínit také o desorpci, jako o opačném 

procesu adsorpce. Spočívá v uvolňování adsorbovaných částic z adsorpčního materiálu. 

Velký význam má při využití regenerace již použitého adsorbentu, který pak může být 

opakovaně použit díky nabytí původních adsorpčních vlastností. Aby mohl být tento 

proces využíván v praxi, je třeba vybrat vhodné desorpční činidlo, které nenaruší strukturu 

adsorbentu. [5] 

Adsorpce zprostředkovaná chemickou vazbou se nazývá chemisorpce. Tento druh 

adsorpce je charakterizován vznikajícími chemickými vazbami mezi molekulami adsorbátu 

a jeho povrchem [1]. Valenční síly působící při chemisorpci jsou stejné jako síly podílející 

se na tvorbě chemických sloučenin. Vazby však mohou vznikat pouze mezi některými 

specifickými molekulami. Pro vytvoření vazby je nutná aktivační energie, která často 

probíhá jen na tzv. aktivních centrech (jedná se o místa na povrchu adsorbentu s vyšší 

energií a afinitou k adsorbátu). Z tohoto důvodu se na povrchu adsorpčního materiálu 

vytváří pouze jedna vrstva molekul (tj. monovrstvá adsorpce). Další vrstvy jsou pak 

vázány již jen fyzikálními silami. Kvůli probíhajícím chemickým reakcím bývá adsorpční 

teplo vyšší u chemické adsorpce, než u fyzikální. Chemisorpce je oproti fyzikální výrazně 

pomalejší a to zejména při nízkých teplotách.  

Dojde-li u chemisorpce k desorpci, obvykle se začne uvolňovat úplně jiná látka, než 

která se původně adsorbovala [6]. Tento proces se nazývá chelatace a jedná se o chemicky 
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rovnovážný proces, při kterém dochází ke vzniku tzv. chelátů (viz Obrázek č. 1) [7]. 

Cheláty jsou sloučeniny složené z kovového iontu a chelatačního činidla, což může být 

například ethylendiamin (NH2-CH2-CH2-NH2) [8]. Cheláty patří mezi nejstálejší 

komplexy. Název je odvozen od řeckého slova chel, což znamená klepeto kraba 

a představuje vazby kovu v chelátu, které se podobají klešťovému uchycení. [9]  

 

Obrázek 1: Model molekuly chelátu [8] 

Molekulární adsorpce je typická tím, že se na povrchu pevného adsorbentu 

adsorbují z roztoku celé molekuly.  

U elektrolytů zase dochází k adsorpci iontů na adsorbent. Tento děj se nazývá 

iontová adsorpce. Ionty vzniklé disociací elektrolytu v roztoku se mohou na adsorbentu 

zachycovat různou měrou, a tím pádem lze iontovou adsorpci ještě dále dělit na prostou 

a výměnnou. [1]  

Během prosté iontové adsorpce se přednostně adsorbuje jeden druh iontu 

z elektrolytu, zatímco druhý iont se adsorbuje velmi málo nebo vůbec. Tak získává povrch 

adsorbentu určitý elektrický náboj. Vytváří se kladně nebo záporně nabitá vrstva, ke které 

jsou přitahovány další opačně nabité ionty z roztoku. Zjistit předem, který s iontů se bude 

silně adsorbovat a ovlivní tak elektrický náboj vrstvy, lze pomocí Panethova-Fajansova 

pravidla, které praví, že ionty z roztoku se adsorbují na povrch krystalické mřížky, pokud 

tvoří s opačně nabitým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu [1]. Iont, který je 

součástí mřížky, se adsorbuje nejlépe. Adsorbovatelnost stoupá spolu s nábojem iontů 

a jejich poloměrem. To znamená, že čím je větší poloměr iontu, tím je menší jeho 

hydratace při stejném náboji. Z toho plyne, že hydratace bude pro adsorpci překážkou. [10] 
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Při procesu výměnné iontové adsorpce dochází k uvolňování iontů z krystalové 

mřížky nebo z vnější části elektrické dvojvrstvy absorbentu a jejich následnému vstupu do 

původního roztoku náhradou za adsorbované ionty. Elektrický náboj však zůstává 

nezměněn. Látky, které se vyznačují velkou výměnnou kapacitou, se nazývají ionexy 

neboli měniče iontů. 

Mechanismus adsorpce není vždy založen pouze na jednom druhu interakce. Bývá 

naopak výsledkem jejich spolupůsobení a bývá proto velmi těžké rozlišit, v jaké míře se 

jednotlivé typy adsorpce podílí na celkovém ději. [1] 

2.2 Modelování procesu adsorpce 

Prvními operačními jednotkami, které je třeba zvážit při vyhodnocování celého 

fyzikálně – chemického procesu adsorpce jako dvou velmi důležitých aspektů, jsou 

především kinetika a rovnováha adsorpce. Chování adsorpčních procesů lze popsat pomocí 

matematických modelů, a to za různých experimentálních podmínek [11]. Existuje mnoho 

faktorů ovlivňujících adsorpci, např. při posuzování adsorbentu záleží na jeho specifickém 

povrchu, pórovité struktuře (velikostní distribuce pórů) a obsahu povrchových funkčních 

skupin [12][13]. Vhodnost adsorbátu závisí zejména na jeho relativní molekulové 

hmotnosti, polaritě, rozpustnosti, hydrofobicitě a obsahu funkčních skupin. V neposlední 

řadě je rovněž třeba vyhodnotit také vlastnosti roztoku, mezi něž patří jeho teplota, 

hodnota pH a iontová síla. [14] [15] 

To vše se dá popsat mnoha modely s různým stupněm složitosti. Aby bylo možné 

provést srovnání jednotlivých adsorbentů, je velmi důležité popsat rovnovážný stav 

adsorpce, a to pomocí jednotlivých matematických modelů. Jedná se o dva typy modelů, 

které se označují jako modely kinetické a rovnovážné. [11] 

2.2.1 Kinetické modely 

Proces adsorpční dynamiky lze popsat jako rychlost adsorbování rozpuštěných 

látek z roztoku na povrchu adsorbentu, která závisí na rychlosti jednotlivých kroků, které 

jsou popsány níže.  

Jedná se o vnější difúzi, tzn. transport látek rozptýlených v roztoku směrem 

k povrchu adsorbentu. Dále jde o tzv. filmovou difúzi, což je transport molekul adsorbátu 
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přes tenkou vrstvu filmu na povrchu částic adsorbentu, kde hnací silou je koncentrační 

gradient kapaliny ve vrstvě [16]. Vedle toho je nutno věnovat pozornost i vnitřní difúzi, při 

níž molekuly adsorbátu prostupují kapalinou naplněnými póry adsorbentu dále do jeho 

struktury. V neposlední řadě pak stojí za zmínku i samotná adsorpce molekul rozpuštěné 

látky na vnitřním povrchu adsorbentu. Tento proces se děje např. u aktivního uhlí, zeolitů 

ale i u bentonitu, kde přestupují molekuly adsorbátu z roztoku na selektivní adsorpční 

místa ve vnitřním prostoru pórů. [4] 

Samotná adsorpce molekul na vnitřním povrchu adsorbentu je obvykle velmi 

rychlý proces, který kinetiku adsorpce nikterak významně neovlivňuje. Tu naopak řídí 

nejpomalejší dílčí krok, kterým je ve většině případů difúze vnitřní, případně filmová [15]. 

Znalost rychlosti, kterou budou rozpuštěné ionty kovů z vodného roztoku pomocí 

adsorbentu odstraněny, je proto významným faktorem při kontrole kvality vody [10]. 

Pro návrh modelu adsorpčního mechanismu je nutné pomocí experimentálních 

studií určit rychlost, za kterou budou rozpuštěné ionty kovů z vody odstraněny. K tomu je 

potřeba několika proměnných, a to teploty, koncentrace adsorbentu, rychlosti míchání 

a druhu použitého adsorbentu [17]. Pro vyhodnocení experimentálních dat lze využít 

různých matematických modelů. [11] 

Pro výpočet adsorpční kapacity q lze použít vztah uvedený v Rovnici č. 1: 

  
        

 
        

kde je: 

q adsorpční kapacita tzn. množství rozpuštěné látky adsorbované při rovnováze na 

jednotku hmotnosti adsorbentu, (mg g
1
), 

S hmotnost adsorbentu, (g), 

V objem adsorbátu, (l), 

ci počáteční koncentrace kovu v objemu roztoku, (mg l
1
), 

cf rovnovážná koncentrace adsorbátu v roztoku, (mg l
1
). 

Adsorpční kapacita q se dá vyjádřit v různých jednotkách. Z praktických důvodů je 

však zvykem používat „hmotnost na (suchou) hmotnost“, tzn. gram suchého adsorbentu na 

miligram adsorbovaného kovu.  

Nejvíce používané matematické kinetické modely vyskytující se v odborných 

publikacích jsou velmi stručně popsány v následující části diplomové práce. 
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Kinetický model pseudo-prvního řádu, též zvaný jako Lagergenův kinetický 

model v podstatě představuje první rovnici využívanou pro adsorpci ve složení 

kapalina/tuhá látka [18]. Velkou úlohu v tomto matematickém kinetickém modelu hraje 

kapacita pevné látky a obecně se dá vyjádřit Rovnicí č. 2: 

  

  
  1               

kde je: 

qt množství rozpuštěné látky adsorbované v určitém čase t (min) na jednotku 

hmotnosti sorbentu, (mg g 1 ), 

k 1  rovnovážná rychlostní konstanta rovnice pseudo-prvního řádu, (min 1 ).  

Zbývající parametry mají stejný význam jako v textu výše. 

Při použití okrajových podmínek (od t = 0 po t ˃ 0 a q = 0 pro q ˃ 0) a použití 

rovnice předchozí tzn. Rovnice č. 2, lze získat rovnici lineární časové závislosti, tedy 

Rovnici č. 3 [11][19]:  

       t          
303,2

k1            

Hodnoty log (q - q t ) jsou lineárně korelovány s časem t. Graf závislosti log (q - q t

) na čase t by měl být lineární, tzn., že by měl poskytnout lineární závislost. Ze sklonu 

přímky lze zjistit rychlostní konstantu k 1 . Uvedené parametry jsou stejného významu, jako 

u předešlých rovnic. 

Kinetický model pseudo-druhého řádu je na rozdíl od rovnice pseudo-prvního 

řádu schopen dostatečně předpovědět chování adsorpce během celého adsorpčního cyklu. 

Tento model je založen na předpokladu, že chemická adsorpce může omezovat rychlost 

samotné adsorpce. [20] 

Rychlostní rovnici pseudo-druhého řádu lze vyjádřit Rovnicí č. 4: 

  

  
  2        2        

kde je: 

k 2  rychlostní konstanta adsorpce pseudo-druhého řádu (g mg
1
 min

1
). 

Zbývající parametry jsou stejného významu jako v předchozím textu. 
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Rovnici číslo 4 lze upravit a získat tak přijatelnější tvar, viz Rovnice č. 5: 

 

   t
 
 

 
  2          

Lineární forma je uvedena v Rovnici č. 6: 

 

 t
 

 

 
2
 2

 
 

 
        

Hodnotu k 2 lze získat ze závislosti t/q t na čase t a používá se k výpočtu počáteční 

rychlosti adsorpce h (mg g 1  min 1 ), v t0 viz Rovnice č. 7:  

   2  
2         

kde všechny parametry mají stejný význam jako v rovnicích výše uvedených [21]. 

Kinetický model pseudo-druhého řádu se osvědčil např. při popisu odstranění Cr (VI) 

pomocí aktivního uhlí. [11] 

2.2.2 Rovnovážné modely 

Rovnovážný stav adsorpce by se dal popsat zjednodušenou formou jako výkon 

daného adsorpčního systému. To znamená, přidá-li se k roztoku nějaké látky o počáteční 

koncentraci adsorbent, začne se koncentrace rozpuštěné látky v roztoku postupně snižovat 

a s prodlužující dobou kontaktu se asymptoticky blíží rovnovážné koncentraci. 

V rovnovážném modelu dochází k rozdělení adsorbované látky mezi pevnou a kapalnou 

fázi. Množství adsorbované látky se vyjadřuje jako látkové množství nebo hmotnost 

adsorbované látky na hmotnostní jednotku adsorbentu. Závislost při konstantní teplotě se 

nazývá adsorpční izoterma. [22]  

Pomocí adsorpčních izoterem je možné objasnit interakci mezi použitým adsorbátem 

a adsorbentem [11]. Pro vyjádření rozdílných tvarů adsorpčních izoterem byla za různých 

podmínek odvozena řada rovnic, kterými lze adsorpci popsat. K matematickému vyjádření 

procesu adsorpce kovových iontů z vodných roztoků se využívají dva typy modelů, které jsou 

pro popis adsorpce velmi užitečné. Jedná se o model Freundlichův a Langmuirův [15]. Oba 

modely jsou využívány u adsorpčních procesů jednoduchého typu. Pomocí nich je tak 

možné lépe pochopit adsorpční mechanismy. Modely jsou totiž dostatečně flexibilní, aby 



Lenka Lenková: Adsorpce Cr(VI) z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit 

2015       10 

se daly použít pro celou řadu experimentálních podmínek. Jak již bylo uvedeno výše, 

během adsorpce musí být poskytnut dostatečný čas pro kontakt mezi adsorbentem 

izolovaným na pevném adsorbentu a koncentrací adsorbátu v kapalné fázi, než dojde 

k dosažení rovnováhy. To vše se právě odráží v adsorpční izotermě, přičemž rovnováha 

koncentrace adsorbátu se vynese proti adsorpční kapacitě (množství odstraněného 

adsorbátu pomocí použitého adsorbentu) [11][22]. Je třeba si ale uvědomit, že ani jeden 

z těchto modelů nenabízí důležité indicie, pokud se jedná o mechanismus adsorpce 

např. o vliv hodnoty pH, iontové síly a podobně. Důležitá je rovněž skutečnost, že každý 

výzkum se realizuje za odlišných podmínek a je proto nutné při srovnání jednotlivých 

hodnot tento fakt dostatečně zohlednit. [11]  

Freundlichova adsorpční izoterma by se dala popsat, jako nejstarší matematické 

vyjádření závislosti nasorbovaného množství látky na tuhém adsorbentu, dále na její 

rovnovážné koncentraci a to vše za konstantní teploty. Dále za předpokladu, že povrch 

adsorbentu má heterogenní charakter a rozložení adsorpčních míst a jejich energií je 

exponenciální. Adsorbované molekuly se v tomto případě navzájem neovlivňují [15]. 

Freundlichova adsorpční izoterma se opírá o vícevrstevnou adsorpci s interakcí mezi 

adsorbovanými molekulami a předpokládá se, že místa s výraznější afinitou budou 

obsazena jako první [23]. Freundlichovu adsorpční izotermu pro adsorpci kovu z roztoku, 

lze prezentovat v nelineárním tvaru pomocí Rovnice č. 8: 

   F  
n

f

/1
        

kde je: 

K F  Freundlichova konstanta, známá také jako Freundlichova kapacita, (mg g 1 ), 

1/n Freundlichova konstanta, označující intenzitu adsorpce, 

q adsorpční kapacita, množství rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

adsorbentu, (mg g 1 ), 

c f  rovnovážná koncentrace rozpuštěné látky v objemu roztoku, (mg 1 1 ). 

Při popisu adsorpčních dat je používána Freundlichova rovnice v lineárním tvaru a 

je vyjádřena následovně viz Rovnice č. 9: 

           F  
n

1
     f          
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Hodnoty K F  a n lze získat ze sklonu a průsečíku přímky vyjadřující závislost log q 

na log c f . Freundlichova konstanta n je empirický parametr, který se mění s mírou 

heterogenity a K F je konstanta související s adsorpční kapacitou. Obecně tedy platí, že pokud 

bude n ˃ 1 vypovídá to o tom, že bude adsorbát příznivě adsorbován na adsorbent [11]. Pro 

studium odstranění Cr(VI) se používá nejčastěji právě tento Freundlichův model. [24]  

Langmuirova adsorpční izoterma považuje adsorpci za chemický jev [11]. 

Pomocí ní lze vyjádřit závislost adsorbovaného množství látky na povrchu adsorbentu, na 

její rovnovážné koncentraci v roztoku za konstantní teploty. Předpoklady jsou takové, že 

každé adsorpční místo zachycuje nejvýše jednu částici, kde se vytváří jen jedna vrstva 

molekul (monovrstvá adsorpce). Pravděpodobnost adsorbování je stejná po celém povrchu 

tzn., že všechna adsorpční místa mají stejnou energii a jsou navzájem ekvivalentní. Povrch 

je tím pádem homogenní. Adsorbované molekuly nemohou migrovat po povrchu a 

vzájemně se ovlivňovat [15]. Langmuirův model adsorpční izotermy tedy předpokládá 

jednovrstvé neboli monovrstvé adsorpce na povrchu s konečným počtem stejných míst 

[25]. Langmuirova adsorpční izoterma, která se v praxi využívá nejvíce je níže uvedena 

jako Rovnice č. 10 [26]: 

   max

 L  f

   L  f

         

kde je: 

q adsorpční kapacita, rovnovážné množství rozpuštěného kovu adsorbovaného na 

jednotku hmotnosti sorbentu, (mg. g
1
), 

c f  rovnovážná koncentrace adsorbátu v roztoku, (mg. 1
1
), 

Q max  maximální sorpční kapacita, odpovídající místům nasycení, (mg. g 1 ), 

K L  Langmuirova konstanta, koeficient afinity mezi sorbentem a sorbátem, odvozený 

od konstanty afinity K (b = 1/K). 

Langmuirova konstanta K L se vztahuje na energii adsorpce [11][26].  

Derivované tvary Langmuirovy rovnice mají tvar, viz Rovnice č. 11 a 12: 

tvar nelineární: 
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tvar lineární: 

 

 
 

 

    
 

 

      
 
 

  
         

Langmuirův model je v praxi používán velmi často a to z důvodu přítomnosti dvou 

užitečných a lehce představitelných parametrů (Qmax a KL), které jdou velmi snadno 

pochopit, protože poukazují na dvě důležité charakteristiky adsorpčního systému. [11] 

Langmuir-Freundlichův model je považován za další možný způsob popisu 

adsorpce. V tomto modelu se jedná o to, že je povrch adsorbentu považován za 

homogenní a adsorpce je tedy proces založený na spolupráci v důsledku interakce 

systému adsorbát – adsorbent. Tento model se však v praxi využívá minimálně a setkat 

se s tímto modelem je možné jen zřídka. [27][28] 

Model lze popsat pomocí Rovnice č. 13: 

  
       

n

f

/1

   L  
n

f

/1
         

Význam parametrů je stejný jako v předchozím textu.  

Kromě popsaných modelů výše v textu, existují i další typy jako např. BET 

adsorpční izoterma (Brunauner, Emmett, Teller) – využívaná k matematickému vyjádření 

vícevrstvé adsorpce rozpuštěné látky na pevný adsorbent [15]. Na první naadsorbované 

vrstvě molekul se vytváří další vrstvy a to z důvodu působení mezimolekulárních sil mezi 

již naadsorbovanými molekulami v okolní objemové fázi. Využívá se jako standardní 

metoda pro stanovení plochy povrchu tuhých adsorbentů. [29][30] 

Dalšími modely jsou také například Tempkinův či Dubinin-Radushkevichův 

nazýván (modelem D-R). Většinou se ale rovnovážné izotermy velmi úspěšně vyjadřují 

pomocí Langmuirova modelu, který je k tomuto účelu dostačující. Z toho plyne, že většina 

iontů těžkých kovů se na povrchu adsorbentu adsorbuje v jednovrstvém povlaku.[31] 

2.3 Ovlivňující faktory 

Hlavní prioritou studia adsorpčních mechanismů je zajištění maximální efektivity 

pro daný proces adsorpce. Cílem je tedy na základě experimentů nacházet ty nejlepší 
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podmínky, při kterých bude adsorpce zvoleného kovu z vodného prostředí probíhat. Na 

rovnováhu procesu adsorpce kovu mají nemalý vliv fyzikálně-chemické faktory, mezi 

které patří např. hodnota pH, teplota, koncentrace a velikost částí adsorbentu (zrnitost), 

přítomnost jiných iontů v roztoku, a intenzita otáček. 

Pro studium mechanismu adsorpce neexistuje jednotný postup. Každý autor 

jednotlivých experimentů studuje průběh adsorpčního mechanismu za jiných podmínek 

v rámci daných možností. Výsledky proto nebývají zcela objektivní a je velmi obtížné 

jejich vzájemné porovnávání. Existuje však několik parametrů, které určí rychlost adsorpce 

celkem věrohodně, - jedná se např. o rychlost míchání a strukturní vlastnosti samotného 

adsorbentu [11]. Je proto zbytečné srovnávat adsorpci různých materiálů, pokud vlastní 

adsorpční proces neprobíhal za stejných podmínek. Čas potřebný k dosažení adsorpční 

rovnováhy koncentrace chromu se může pohybovat v rozmezí minut ale i hodin. Aby byl 

proces efektivní a co nejkratší, je třeba odhadnout rychlost, při které dojde k odstranění 

znečišťující látky z vodného roztoku. [11][32] 

V procesu adsorpce bývá jedním z nejdůležitějších parametrů hodnota pH, neboť 

její velikost dokáže ovlivnit aktivitu funkčních skupin při vázání kovových iontů na daný 

adsorbent. Při nízké hodnotě pH dojde k soutěži mezi H  a kovovými kationty o vhodná 

místa na povrchu adsorbentu. Při vyšších hodnotách pH se začnou tvořit hydroxidy kovů. 

Oba druhy iontů se adsorbují na povrch adsorbentu buď prostřednictvím vodíkové vazby, 

nebo iontově-výměnným mechanismem [33]. Je-li prostředí příliš zásadité, může dojít 

k velkému poklesu rozpustnosti kovových iontů, až do té míry, že dojde k vysrážení 

z roztoku na vločky, které jsou již viditelné pouhým okem (hydroxid kovu) [11]. 

Precipitace sice ionty kovu odstraní, ale tím se také sníží účinnost adsorpce použitého 

adsorbentu [34]. Různými autory bylo prokázáno, že adsorpce je nejúčinnější při 

hodnotách pH asi 5,0 [35][36]. Při odstraňování kovů z vodného roztoku je třeba zvážit 

nutnost dodržení hodnoty pH pro odpadní vodu, která bude vypuštěna do recipientu, 

hodnoty pH musí být v souladu s legislativními předpisy. 

Dalším studovaným parametrem v některých studiích bývá teplota, která může 

ovlivnit stálost kovových iontů ve vodném prostředí a dále také stabilitu vazby kovu na 

adsorbentu. V drtivé většině však autoři experimentů došli k závěru, že teplota ovlivňuje 
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proces adsorpce pouze v omezené míře a v určitém rozmezí daných hodnot. Převážná 

většina experimentů proběhla v teplotním rozmezí 20 – 25 °C. [37][38] 

Koncentrace adsorbentu je další parametr, který dokáže ovlivnit odstraňování 

rozpuštěných iontů kovů z vodného roztoku. Jedná se ale o vyjádření procentuální, přičemž 

adsorpční kapacita, tedy hmotnost kovu vtaženého na miligram suché hmotnosti 

adsorbentu je ve skutečnosti velice nízká. [11] 

Poměrně důležitým faktorem je velikost částic adsorbentu. Při studii tohoto 

faktoru každý autor používá své vlastní metody. Většina studií se kloní spíše k využití 

menších částic adsorbentu z důvodu větší plochy aktivního povrchu, a tím zpřístupnění 

více vazebných míst. [39][40] 

Důležitou úlohu při procesu adsorpce má i přítomnost jiných iontů. Znamená to, 

že jsou v roztoku přítomny i další ionty, které mohou negativně ovlivnit proces adsorpce 

z důvodu soutěže o vazebná místa na povrchu adsorbentu [11]. Například lehké kovy mají 

s adsorbentem pouze slabé vazby a tím pádem adsorpci těžkých kovů ovlivní jen nepatrně. 

Je-li však přítomno více iontů toxických kovů, lze předpokládat nižší adsorpci každého 

z nich. [41] 

Rychlost přenosu hmoty z roztoku kovu na pevný povrch adsorbentu lze ovlivnit 

i intenzitou míchání, neboť otáčky mají vliv na promíchávání adsorbentu s roztokem kovu 

během procesu. Důležitou roli hraje i čas, po který dochází k promíchávání suspenze. Studie 

uvádějí jako nejvíce používané otáčky ve značně velkém rozmezí a to 25 – 250 otáček za 

minutu [42][43]. Větší otáčky způsobují lepší přístup iontů kovu k povrchu adsorbentu. Je 

třeba ale upozornit, že při velmi vysokých otáčkách nastává problém, a to vznik víru, který 

může způsobit, že suspenze již nebude homogenní a adsorpce kovu pak bude probíhat 

obtížně. Naopak příliš pomalé otáčky nemusí suspenzi dostatečně promíchat. [11] 
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3 ADSORPČNÍ MATERIÁL  

Historie adsorpčních procesů a iontové výměny začala již v dobách dávno 

minulých na různých přírodních materiálech, jejichž vlastnosti byly objeveny náhodou. 

Výzkum těchto procesů pokračuje až do dnešní doby, kdy se polymerní a anorganické 

adsorbenty vyrábějí synteticky a přímo na míru danému použití [31]. Schopnost iontové 

výměny byla objevena u celé řady látek, a to jak organického, tak i anorganického původu. 

V době zvyšujícího se zájmu o řešení problémů životního prostředí se projevuje stále větší 

motivace pro vědce hledat levnější a šetrnější technologie založené na využití zbytkových 

a odpadních materiálů. Jako adsorbenty pro odstraňování nežádoucích kovových iontů 

z vodných roztoků jsou používány různé druhy materiálů rozličného původu.  

Například biosorbenty jsou v dnešní době považovány za alternativní suroviny, 

které se používají v tomto odvětví velmi často. Obecně platí, že většina biologických 

materiálů je schopna vázat těžké kovy. Jedná se v první řadě o mrtvou hmotu z živých 

organismů (např. plodnice troudnatce pásovaného Fomitopsis pinicola, šišek borovice lesní 

Pinus sylvestris, a mnoho dalších. Mohou to však být i živé organismy, jako jsou různé 

druhy hub, plísní, řas, mechů a bakterií. Pro příklad lze uvézt chemicky modifikované 

bakterie jako je Escherichia coli, Bacillus subtilis, Zoogloea ramigera a jiné [31]. Jako 

adsorpční materiály se rovněž používají i suroviny, jako jsou rozličné sedimentární horniny 

jílovitého charakteru, aktivní uhlí, zeolity, iontově výměnné pryskyřice, nebo třeba 

bentonity popsané v textu níže. [11] 

3.1 Bentonit 

Bentonit je reziduální nepřemístěná hornina, která se vyznačuje především 

mohutnou adsorpční schopností, plastičností, bobtnáním a vysokou hodnotou výměny 

kationtů [44]. Vznik této horniny úzce souvisí se sopečnou činností. Sopečný popel 

dopadající do vodního prostředí se ukládal v alkalickém prostředí mořské vody (přírodní 

sodné prostředí), nebo vody jezerní (vápenaté prostředí) [45]. Jiné druhy bentonitů mohly 

vzniknout i mechanickým zvětráváním matečné třetihorní horniny hlavně sopečných tufů, 

andezitů, čedičů, ryolitů a postupnému vzniku bentonitových ložisek [44]. Většina ložisek 

nacházejících se na území ČR patří k typu vznikajícím ve vápenatém prostředí [45]. 

Průměrné chemické složení těchto druhů bentonitů, je uvedeno v (Tabulce č. 1). Česká 
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republika je poměrně bohatá na výskyt různých druhů bentonitů, z nichž lze po úpravě 

připravovat materiály, které mohou nalézt uplatnění jako sorbenty, molekulová síta, 

iontoměniče a tím značně napomáhat v různých oblastech ochrany životního prostředí. [46]  

Tabulka 1: Průměrné chemické složení bentonitů vyskytujících se v ČR [45] 

SiO2 50,0 – 57,0 % 

Al2O3 9,0 – 17,3 % 

Fe2O3 8,8 – 17,0 % 

H2O 5,3 – 6,3 % 

TiO2 2,6 -6,3 % 

MgO 1,0 – 3,5 % 

CaO 1,7 – 5,6 % 

K2O 0,3 – 1,2 % 

FeO 0,1 – 1,0 % 

Na2O 0,1 – 1,7 % 

MnO 0,1 – 0,3 % 

Li2O 0,1 – 0,6 % 

P2O5 0,1 – 0,6 % 

3.1.1 Rozdělení a charakteristika bentonitů 

Bentonity lze dělit na silně bobtnavé - na bentonity (wyomingské typy). Tyto typy 

se však v České republice nevyskytují. Jejich velká ložiska se nacházejí pouze v USA. 

Převládající výměnný kationt těchto bentonitů je Na  . [44] 

Bentonity méně bobtnavé s obsahem převážně draslíku, hořčíku a vápníku se řadí 

mezi říční a jezerní sedimenty. Tyto typy bentonitů s převládajícím kationtem K


, Ca
2

a Mg 2 mají rozlehlá ložiska po celém světě a nalézají se i na území  České republiky. Pro 

vylepšení jejich vlastností je možné bentonity méně bobtnavé obohacovat sodíkem, a tím 

spustit proces tzv. aktivace, kdy dochází k navýšení bobtnací schopnosti. Aktivace probíhá 

ve vodě, kde se rozpustí přibližně 5 % hmotnosti sody, která se v praxi používá převážně 

pro její finanční nenáročnost, výbornou rozpustnost a vysokou účinnost (uhličitan sodný 

Na2CO3), a 95 % bentonitu to vše se v dostatečném množství vody intenzivně míchá. 

Tento proces iontové výměny se nazývá natrifikace, a lze ji uskutečnit i dalšími 

natrifikačními činidly jako jsou: NaCl, NaF [11]. Bohužel ani po této úpravě nedosahují 
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tyto typy bentonitů takové hodnoty, jaké je možné najít u silně bobtnavých bentonitů 

wyomingského typu. [47]  

V makroskopickém popisu se bentonity jeví jako jílovitě rozložené psamitické, 

pelitové, popřípadě aglomerátové tufy nejrůznějšího zbarvení. Velmi časté je zbarvení 

v šedých a zelenošedých, případně modrošedých odstínech (Obrázek č. 2). Avšak 

neukončený proces přeměny minerálů železa vyjadřuje rezavě červené, popřípadě fialové 

mourování. [48] 

 

Obrázek 2: Bentonit šedý z lokality Braňany [44] 

Jednotlivé typy bentonitů se liší strukturou, chemickým složením a vazbou kationtů na 

výměnných pozicích. Společná je však jejich odolnost vysokým teplotám, schopnost 

dispergovat vodu a schopnost sorbování kationtů a organických látek z roztoků. Zejména tyto 

jedinečné vlastnosti této suroviny jsou předpokladem jejího mnohostranného využití. [45]  

Bentonity nachází uplatnění v různých oblastech lidské činnosti. Často jsou 

využívány jako sorbenty pro čištění odpadních vod a kalů, ve slévárenství, zemědělství, 

stavebnictví [48]. Počítá se s nimi též jako se zásypovým materiálem v úložištích 

radioaktivního odpadu. Bentonit se dále využívá při vrtných procesech, v keramickém 

průmyslu (plastifikátor keramických hmot), v nátěrových produktech (zahušťovadlo), při 

těsnění skládek, nebo třeba v obalové technice (sorbent vzdušné vlhkosti). K adsorpčním 

účelům jsou využívány jak přírodní, tak i modifikované formy bentonitů. Modifikované 

formy, jak už bylo v textu uvedeno, se vyznačují daleko lepšími vlastnostmi pro příklad 

vyšší sorpční kapacitou. 



Lenka Lenková: Adsorpce Cr(VI) z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit 

2015       18 

3.1.2 Složení a vlastnosti hlavních minerálů 

Hlavní mineralogickou složkou bentonitu bývá fylosilikát montmorillonit 65 – 80 %, 

v podružném množství je obsažen illit a kaolinit [47]. Tyto minerály patří do skupiny, u které 

se lze setkat s termínem jílové minerály. Tak se značí minerály, jejichž velikost zrn 

nepřevyšuje 2 µm. Určení geneze jílových surovin vyžaduje komplikované laboratorní 

postupy. Příkladem může být využití stabilních izotopů O, H nebo C. Isotopická data je 

nutno kombinovat s důkladným geologickým výzkumem lokality a je nezbytné poznat 

detailní mineralogické složení minerálu [49]. Nejrozšířenější a nejčastěji využívaný minerál 

montmorillonit, je nositelem charakteristických vlastností bentonitu (velké adsorpční 

schopnosti, bobtnavosti a vysoké plasticity). Přírodní formy této skupiny jílových minerálů 

se vyskytují v podobě velmi malých krystalů s často porušenou strukturou. Aby se dosáhlo 

očekávaných vlastností těchto minerálů, zejména z pohledu jejich rozšířené aplikace v praxi, 

jsou vypracovány postupy vedoucí k aktivaci montmorillonitu ionty H  , natrifikací 

montmorillonitu, nebo k modifikaci struktury interkalací organických molekul nebo 

anorganických polykationtů, čímž se vytváří pórová struktura. Takto vytvořený komplex se 

nazývá pilarovaný či pilířovaný smektit. [13] 

Právě povrch s aktivními adsorpčními centry, vrstevnatý charakter struktury 

a přítomnost lehce vyměnitelných kationtů (Obrázek č. 3) s molekulární vodou v mezivrství 

smektitů, dovoluje relativně snadnou přípravu modifikovaných forem montmorillonitu 

[50][51]. Je tedy jasné, že se jedná bez nadsázky o materiály nového tisíciletí. 

 

Obrázek 3: Propojení vrstev hydratovaným mezivrstevním kationtem u smektitů [52] 

Montmorillonit (Na,Ca)0,3(Al,Mg) 2 Si 4 O 10 (OH) 2  nH 2 O, jehož specifické 

fyzikální vlastnosti závisí silně na obsahu vody a chemickém složení tvoří v bentonitu 

velmi tenké lístkovité částice, různě zprohýbané a přeložené přes sebe, bez výraznějších 
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kontur, často tvořící i nedefinovatelné tvary různých velikostí [45]. Charakteristické 

fyzikální vlastnosti tohoto minerálu jsou: soustava monoklinická, složení jemnozrnných 

agregátů ze submikroskopických nedokonalých destiček [52], barva bělavá, nažloutlá až 

nazelenalá někdy i šedá (Obrázek č. 4) bílý vryp, tvrdost = 1 - 2, hustota = 2 – 3. [53]  

 

Obrázek 4: Zemitý červenohnědý montmorillonit [44] 

Zahříváním tohoto minerálu začne unikat mezivrstevní voda již při poměrně 

nízkých teplotách (mezi 100 až 200 °C), zatímco hydroxylová voda začíná těkat až při 

teplotách kolem 450 – 500 °C. Při teplotě 600 – 700 °C je montmorillonit zcela bez vody. 

Při dalším zahřívání dochází k rozdružování struktury a při teplotě cca 900 °C se zcela 

rozpadá. [54] 

Chemické složení montmorillonitu je velmi variabilní. Mezi základní postupy 

chemické aktivace tohoto minerálu patří především záměna vyměnitelných kationtů za 

cizorodou látku z venkovního prostředí. K samotnému procesu může docházet přirozeně 

v ložisku nebo je možné materiály modifikovat laboratorně. Příkladem chemické modifikace 

může být: (pilarování, interkalování, aktivace kyselinou, příprava monoiontových forem). 

Trojvrstvé strukturní komplexy jsou mezi sebou vázány jen velmi slabými silami, a proto 

může tento minerál do mezivrstevních ploch přijímat velké množství vody a snadno 

vyměnitelné ionty [55]. Voda ve struktuře může být nahrazena jinými polárními kapalinami, 

hlavně organickými, přičemž se značně zvětšuje svislý rozměr struktury. Této vlastnosti se 

často využívá k identifikaci minerálu. Expandování mřížky lze po zahřátí opět odstranit. [56] 
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4 CHROM 

Mezi přibližně osmdesáti známými kovy je skupina označovaná jako kovy těžké, 

mezi tyto kovy je řazen i chrom (chromium, Cr) [57]. V čisté formě má chrom lesklou 

stříbřitou barvu, bývá velmi tvrdý, ale je zároveň i křehký. Má značně vysoký bod tání, a to 

při teplotách kolem 2 000 °C. Ve sloučeninách se vyskytuje především v oxidačním 

stavu VI a III (zřídka i II). Sloučeniny chromu v oxidačním stavu II bývají silnými 

redukčními činidly a jsou za běžných podmínek oxidovány vzdušným kyslíkem do 

oxidačního stavu III. [58] 

V přírodě se vyskytuje velmi často ve spojitosti s rudami železa - např. jako chromit 

FeO.Cr2O3 chemicky podvojný oxid železnato-chromitý (Obrázek č. 5). Dalším významným 

minerálem chromu je krokoit, chemicky chroman olovnatý PbCrO 4 . 

 

Obrázek 5: Úlomek sedimentárního chromitu [59] 

Chrom se dokáže v životním prostředí pohybovat v rámci biogeochemických cyklů, 

jejichž prostřednictvím se v určitých momentech uvolňuje nebo se kumuluje. 

Například v půdním a vodním prostředí rovněž se může usazovat v určitých částech živých 

organismů (bioakumulace), nebo se vázat na jiné látky, s nimiž tvoří toxicky velmi 

nebezpečné sloučeniny. [11]  

V ekosystémech může obecně docházet ke dvěma jevům a to k oxidaci Cr(III), což je 

považováno za jev nevítaný, kdy za přítomnosti manganu dochází k jeho přeměně na Cr(VI). 

Naopak za anaerobních podmínek dochází k dalšímu jevu, a to redukci Cr(VI) na Cr(III).  
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Chrom v mocenském stavu III bývá poměrně neškodný, je považován za stopový 

prvek, který je důležitý pro řádné fungování živých organismů (umí regulovat inzulín, 

dokáže snižovat hladinu glukosy v krvi a také regulovat hodnoty cholesterolu). Dojde-li 

k překročení limitních hodnot, jeho toxické účinky mají většinou pouze charakter 

podráždění a projevují se formou alergie [11][58]. Je třeba ale mít na paměti Paracelsovo 

pravidlo, které upozorňuje na fakt, že každá látka se v jistém množství stává jedem a to 

platí i na tuto formu chromu.  

Oproti tomu sloučeniny Cr(VI) jsou přímo považovány za nebezpečné a jsou vždy 

toxické pro biologické systémy [58][59]. Výrazné jsou jejich účinky neurotoxické, 

hepatotoxické a velmi často se uvádí i účinky karcinogenní. Pokud bývají sloučeniny 

Cr(VI) vdechovány, dochází k výraznému podráždění, které mnohdy končí ulcerací nosní 

přepážky nebo vyvoláním těžkého astmatu. Sloučeniny tohoto typu mají i neblahý vliv na 

funkci jater a ledvin. Při styku s kůží dochází k vážné kontaktní dermatitidě (Obrázek č. 6), 

nebo dokonce k popáleninám. Při zasažení očí dochází k trvalému poškození zraku. Cr(VI) 

má dále neblahé účinky na růstové parametry organismů. Dokáže se kumulovat 

v rostlinách, přes které se stává součástí potravinového řetězce. [11]  

 

Obrázek 6: Kontaktní dermatitida [60] 

Emise chromu se do životního prostředí dostávají vesměs antropogenní činností, ať 

už se jedná o metalurgický, chemický průmysl, nebo kožedělnou výrobu tak např. výrobu 

zrcadel. Bývá také součástí polétavých částic z topenišť a spaloven, výfukových plynů, 

prachu z cementáren. Sloučeniny chromu se nacházejí i ve svíčkách, bateriích, inkoustech, 

tonerech apod. Pokud jsou překročeny limitní hodnoty bývají sloučeniny Cr(VI) pro živé 

organismy nebezpečné již po působení ve velmi krátkém čase, a proto jsou zařazeny mezi 

nebezpečné látky. [58] 
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4.1 Chemismus šestimocného chromu 

Sloučeniny šestimocného chromu bývají vysoce rozpustné a mobilní na rozdíl od 

těžko rozpustných trojmocných forem. Pro správnou orientaci a co nejpřesnější 

vyhodnocení toxicity, transformace a pohybu chromu v životním prostředí je velmi 

důležité znát detailně jeho jednotlivé formy. Ty mohou začínat oxidačním číslem 0 až VI. 

Pro existenci v životním prostředí jsou dostatečně stabilní pouze dvě formy a to Cr(VII) 

a Cr(III). Ostatní bývají jen nestabilními meziprodukty reakcí Cr(III) s oxidačními činidly 

a Cr(VI) s redukčními činidly. [61]. Nejstabilnější se jeví trojmocná forma, k jejíž 

transformaci by bylo třeba nejvíce energie.  

Příkladem nežádané transformace je např. přeměna solí Cr(III), která se běžně 

vyskytuje ve spodních vodách v okolí skládek a není zdraví škodlivá až do doby, kdy tyto 

soli proniknou do zdrojů pitné vody, která bývá oxidačně desinfikována např. (ozonem, 

chlorem apod.). Poté dojde k oxidaci Cr(III) na Cr(VI), který s přítomnými vápenatými 

solemi tvoří nebezpečné karcinogenní chromové sloučeniny. Cr(VI) vzniká jako vedlejší 

produkt oxidace organických podílů a ohrožuje lidské zdraví. [ 62]  

4.2 Chrom ve vodném prostředí 

Složky chromu ve vodném prostředí bývají různého původu. Mohou pocházet 

z přírodních zdrojů, jako je suchá a mokrá atmosférická depozice, zvětráváním různých 

hornin, nebo se mohou do vodného prostředí dostávat v rámci antropogenní činnosti [58]. 

Obsah chromu se v přírodních vodách pohybuje v rozmezí desítek µg.1
-1

. Za přirozenou 

koncentraci chromu a to včetně Cr(VI) je považována hodnota od 1 µg.1
-1

 do 3µg.1
-1

. 

Pouze v plněných minerálních vodách se může koncentrace vyšplhat až k hodnotám 

3,4µg.1
-1

 i zde ale zcela převažují vody s koncentrací pod 1µg.1
-1

. U kojenecké vody je 

limit pochopitelně přísnější a to cca 0,025µg.1
-1

 (0,481µmol.1
-1

). Velmi nízká bývá též 

koncentrace u vody mořského typu, hodnoty se pohybují v rozmezí 0,02 – 0,35µg.1
-1

[11]. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 187/2005 Sb., v platném znění, která stanovuje 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly této vody, ve 

znění vyhlášky č. 293/2006 Sb., v platném znění připouští celkovou koncentraci chromu 

v rozmezí do 0,05µg.1
-1 

 tj. (0,961µmol.1
-1

).  
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V oblastech se zvýšenou antropogenní činností však může koncentrace chromu 

dosahovat mnohem vyšších hodnot, záleží na charakteru průmyslové činnosti dané oblasti. 

Jedná se zejména o činnosti produkující odpadní vodu bohatou na chrom. Na níže 

uvedeném Obrázku 7 je možné vidět, kde všude se v České republice pracuje s chromem 

a jeho sloučeninami.  

 

Obrázek 7: Chrom a jeho sloučeniny v průmyslu České republiky, převzato a upraveno [63] 

Lze sem zařadit různá odvětví lidské činnosti, jako je kožedělný průmysl, rafinace 

ropy, výroba hnojiv, výroba organických a anorganických chemikálií [11]. Sloučeniny 

chromu jsou hojně využívány také při výrobě pigmentů, magnetických pásků, při chemické 

výrobě mosazi a v galvanické, povrchové úpravě kovů tzv. chromování. Odpadní vodu 

z povrchové úpravy kovů lze rozdělit na oplachovou vodu a vyčerpané elektrolytické 

roztoky obsahující zbytky chromu. Tyto roztoky mají různorodé chemické složení, 

všechny však musí splňovat podmínku stability, to znamená, že v nich nesmí docházet 

k rozkladu sloučenin a to samovolně. Tento typ děje ovlivňuje zejména hodnota pH 

u vodných roztoků. Aby bylo docíleno požadovaných hodnot pH, bývá použito vhodných 

zásad nebo kyselin a vhodnou aplikací (např. kyseliny borité) lze dosáhnout stálosti 

vhodných hodnot pH. Technologické postupy při úpravě kovů chromováním na sebe 

navazují v určitých cyklech. Materiál bývá nejprve chemicky odmaštěn, mořen, 

dekapován, pokovován a na závěr vysušen. Mezi každým úkonem bývá prováděn 

tzv. oplach materiálu a to je hlavní důvod pro vznik velkého množství odpadní vody 

s obsahem chromu. Tyto odpadní vody vykazují značné množství i dalších toxických látek, 

mezi nimiž na předním místě stojí právě těžké kovy.  
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Před vypuštěním takto znečištěných vod do vodoteče, je nutné nežádoucí látky 

z vody odstranit, nebo je snížit na přípustnou mez, kterou udává legislativa. Pokud by tyto 

látky ve vodě zůstaly a dostaly by se do volného oběhu, byť jen v nepatrném množství, 

dokázaly by značně poškodit různé složky životního prostředí. V průmyslových vodách se 

vyskytují těžké kovy ve formě aniontů nebo kationtů, ale i v organických a anorganických 

ligandových komplexech. Tyto komplexy bývají vysoce stabilní a je velice složité tyto 

komplexy odstranit, v některých případech se to vůbec nepodaří. Aby bylo možné 

z kontaminovaných vod odstranit toxické kovové ionty, je nutné komplexy rozložit zpět do 

stavu nevázaného kovu a ligandu [59]. Při úpravě takto znečištěných vod se používá 

několik technologických postupů, mezi které lze zahrnout zvláště adsorpci kovových iontů 

pomocí adsorbentů nebo ionexů, jak již bylo popsáno v textu výše v kapitole 

2.1 „Adsorpční mechanismy“. 

4.3 Metody odstranění 

Jednou z nejvíce používaných metod pro odstranění nežádoucích kovů 

z kontaminovaného vodného prostředí bývá metoda chemického srážení. Tuto metodu lze 

dále dělit podle použití konkrétního srážecího procesu, kam lze zařadit srážení sulfidické, 

uhličitanové, hydroxidové, nebo srážení pomocí fosfátů. Tato metoda zahrnuje dva stupně. 

Prvním stupněm je redukce Cr(VI) v kyselém prostředí, po němž následuje srážení 

hydroxidu bromitého. Tato metoda vyžaduje přidávání dalších chemických látek, které 

utvoří kal s výrazným podílem kovu a jehož likvidace bývá dosti nákladná. [64] 

Další metodou odstranění kovových iontů ze znečištěné vody bývá pěnová separace 

(flotace). Princip této metody je založen na povrchové adsorpci. Jedná se o proces na 

rozhraní kapalina plyn, a to mezi kapalnou a disperzní fází. Tato směs je intenzivně 

promíchávána a zároveň jí probublává vzduch. Hydrofobní částice se zachycují na 

vzduchových bublinách a jsou vynášeny k povrchu, kde tvoří tzv. stabilizovanou pěnu, 

která je mechanicky odstraňována. Pravým opakem jsou částice s hydrofilním (dobře 

smáčivým) povrchem, ke kterým vzduchové bublinky nepřilnou, a tím pádem klesají ke 

dnu, kde vytváří flotační kal. Výsledkem je mnohem koncentrovanější chrom na povrchu 

adsorbentu než v roztoku. 

Chrom z vodného prostředí lze odstranit i metodou elektrochemického srážení, kde 

se dosahuje účinnosti vyšší než 99 %. Tato metoda by mohla být považována za 
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dokonalou, pokud by však při tomto procesu nedocházelo ke spotřebě obrovského 

množství energie, což není žádoucí. 

Metoda iontové výměny je považována za jednu z lepších alternativ při 

odstraňování iontů kovů z vody. Samotná iontová výměna byla již popsána v textu výše. 

Další účinnou metodou je membránová separace, která se dále dělí na tři typy a to: 

emulzní kapalinová membrána (ELM, Emulsion Liguid Membrane), objemová kapalinová 

membrána (BLM, Bulk Liguid Membrane) a podporovaná kapalinová membrána 

(SLM, Supported Liguid Membrane). [11] 

Za nejúčinnější formu pro odstranění Cr(VI) z vodného prostředí bývá považována  

adsorpce pomocí aktivního uhlí. Nicméně vzhledem k velmi vysokým nákladům na získání 

kvalitního adsorbentu tohoto typu je tento proces pro mnoho odvětví průmyslu 

nerentabilní. Výhody a nevýhody úpravy vody pomocí aktivního uhlí jsou uvedeny 

v (Tabulce č. 2). 

Tabulka 2: Výhody a nevýhody obchodního aktivního uhlí, na bázi adsorbentu pro sanace roztoku 

(převzato a upraveno) [11] 

Adsorbent Výhody Nevýhody 

Aktivní uhlí 

 Neúčinnější adsorbent. 

 Velmi porézní materiál. 

 Vysoká míra adsorpce a vysoká 

kapacita. 

 Velká schopnost adsorbovat široké 

spektrum znečišťujících látek. 

 Rychlá kinetika. 

 Získání velmi kvalitně ošetřených 

odpadních vod. 

 Ekonomicky velmi nákladné. 

 Čím vyšší kvalita, tím vyšší náklady: 

 Výkon je závislý na typu použitého 

aktivního uhlí. 

 Vyžaduje zlepšení výkonnosti 

odstraňování u komplexotvorných 

látek. 

 Neselektivní. 

 Problémy s hydrofilními látkami. 

 Vysoké náklady na reaktivace. 

4.4 Alternativní metody 

Doposud již bylo prostudováno pro účely odstranění velkého množství 

rozpuštěných kovů nepřeberné množství různých materiálů [11]. Mezi alternativní metody 

lze zařadit adsorpci těžkých kovů z vodného prostředí pomocí biologického materiálu. 

Z ekonomických důvodů bývají využívány tzv. nízkonákladové materiály. Jedná se 

o odpadní materiál ze zemědělské výroby. Některé druhy tohoto materiálu jsou uvedeny 

v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Alternativní produkty pro odstranění Cr (VI) 
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Zemědělských produktů 
Sorpční kapacita 

q 

Banánové slupky 25,5 (b) 

Borovice 21,5 (a) 

Borovice brazilská - odpad 240,0 (a) 

Borovice lesní - kůra  86,9 (b) 

Borovice piliny (Acid) 121,95 (a) 

Borovicové jehličí   38,0 (b) 

Borovicové šišky 71,8 (b) 

Cukrová třtina - výlisky 92,23 (b) 

Cukrová třtina - výlisky 0,63 (a) 

Cukrová třtina - výlisky 1,04 (c) 

Cukrová třtina popílek z výlisku  260 (a) 

Čaj - odpad 54,65 (a) 

Čaj - prach 44,9 (a) 

Dřevo z Tamarindu (AC) 89,94 (b) 

Dřín obecný 20,98 (a) 

Jedlové desky - odpad (AC)  315,6 (a) 

Jehličí  6,3 (a) 

Kávový prach 39,0 (a) 

Kejda (AC) 55 (b) 

Kokosová dřeň 317,65 (a) 

Kokosová dřeň 11,56 (a) 

Kukuřičné otruby 312,52 (a) 

Kukuřičný klas 13,8 (a) 

Kůra japonského cedru  71,94 (a) 

Kůra modřínu  31,3 (a) 

Kůra smrková  85 (b) 

Kůra z Azadirachta indica 19,60 (a) 

Kůra z Yohimbe  42,5 (a) 

Kuřecí peří - neupravené 14,47 (a) 

Leknín 7,559 (a) 

Listová plíseň 25,9 (a) 

Pokračování Tabulky 3: 
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Skořápky z kokosu (AC) 20 (a) 

Skořápky z kokosu (Acid) 10,88 (a) 

Slunečnicový stonek 4,9 (a) 

Slupky z granátového jablka  35,2 (a) 

Sója  0,28 (a) 

Tamarind indický - lusk 81,0 (a) 

Tamarind indický - lusk (Acid)  77,5 (a) 

Legenda k Tabulce 3: (a) mg·g
-1
, (b) účinnost odstraňování (%), (c) mmol·g

-1
), AC – aktivovaný uhlík, Acid – 

aktivace kyselinou. 

Vázat těžké kovy umí mnoho biologických materiálů, ale vhodné k použití jsou 

pouze takové suroviny, které mají pro těžké kovy dostatečně vysokou selektivitu, a tím 

pádem schopnost je vázat [11]. Některé typy biosorbentů dokáží adsorbovat velkou většinu 

těžkých kovů, zatímco jiné vážou pouze určité specifické typy kovů. [65] 

Velmi často bývají biosorbenty jako levnější alternativy porovnávány s finančně 

nákladným aktivním uhlím, které má výborné adsorpční vlastnosti, jak již bylo zmíněno 

výše v Tabulce 2 a je vhodné pro adsorpci Cr(VI) z vodných roztoků. Důležité poznatky 

o biosorpci byly publikovány mnohými autory. [5][11][58][66][67]  

Ve většině studií bylo zjištěno, že chrom, který byl navázán na povrch biomateriálu, se 

vyskytuje v trojmocné formě. Bylo také prokázáno, že pokud je šestimocná forma chromu a to 

v kyselém prostředí v kontaktu s redukčními činidly, organickými látkami, pak se samovolně 

redukuje na trojmocnou formu a to z důvodu vysokého oxidačně – redukčního potenciálu 

u Cr(VI). [68][69][70] 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Jednotlivé části následujících kapitol popisují jednak metodiky použité při 

experimentální práci a také vlastní vyhodnocení výsledků. Veškerý výzkum a měření 

probíhalo v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství HGF VŠB – TU Ostrava. 

Experimenty byly realizovány podle verifikované metodiky používané v laboratoři IEI pro 

studium biosorpce ve vsádkovém (batch) režimu.  

5.1 Metodika přípravy adsorpčního materiálu 

Pro studium odstranění Cr(VI) z vodného roztoku byl použity čtyři typy vzorků 

bentonitu: neaktivovaný bentonit B75 z lokality Černý Vrch u Braňan a aktivované 

bentonit Sabenil, GAE a BA-03. Všechny zmiňované vzorky přírodního vápenato-

hořečnatého bentonitu byly produktem firmy Keramost, a.s. závod Obrnice. U všech 

vzorků proběhla příprava dle běžného technologického postupu při zpracování vytěžené 

horniny a to sušením, mletím a vytříděním podle zrnitosti. Materiál byl sušen při teplotě do 

100 °C, aby nedošlo k desorpci mezivrstvové vody a tím nedošlo k nepříznivému ovlivnění 

mezikrystalické bobtnací schopnosti. Všechny vzorky byly o zrnitostní frakci < 2 µm. 

Bentonit B75 je konečným produktem s vlhkostí 3 až 12 % a hodnotou pH 7,5. 

Aktivovaný bentonit Sabenil obsahuje 3% uhličitan sodný (Na2CO3); bentonit GAE 

obsahuje nad 5 % Na2CO3 a bentonit BA-03 není aktivovaný uhličitanem sodným, ale 

obsahuje Al2(SO4)3.  

Chemická modifikace bentonitu pomocí aktivačních činidel by měla zajistit jednak 

možnost vzájemného porovnání výsledků (adsorpčních kapacit) mezi nízkonákladovými 

biosorbenty a bentonitem, ale i zpřístupnění vazebných míst aktivních v procesu biosorpce. 

Na základě publikovaných zkušeností mnoha autorů, ale i používané metodiky se sorbenty 

nejčastěji aktivují kyselinou chlorovodíkovou a hydroxidem sodným. Vzhledem 

k charakteru studovaného kovu byla pro aktivaci použita kyselina chlorovodíková 

o molární koncentraci 2,0 mol·l
-1

, dále pak kyselina dusičná o molární koncentraci 

2,0 mol·l
-1

 a kyselina sírová rovněž o molární koncentraci 2,0 mol·l
-1

. Na každý gram 

materiálu bylo přidáno celkem 20,00 ml aktivačního činidla dané koncentrace.  
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Vzorky adsorbentu byly aktivovány mícháním v třepacím inkubátoru typ GFL 3031 

(Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) při konstantních otáčkách 200 otáček za minutu 

s ohledem na zrnitostní frakci (< 2 µm), aby bylo docíleno dobré promíchávání a kontakt 

aktivačního činidla s adsorbentem. Doba aktivace byla shodná pro všechna aktivační 

činidla (24 h). Po odstranění supernatantu, aktivovaný materiál byl opakovaně důkladně 

propláchnut destilovanou vodou, aby došlo k odstranění případného zbytku aktivačního 

činidla.  

Kontrola účinnosti jeho vymytí byla realizována měřením hodnoty pH destilované 

vody po promytí pH metrem typ ION 340i (WTW, Česká republika). Takto chemicky 

upravený adsorbent byl nejprve předsušen volně na vzduchu při laboratorní teplotě a pak 

dosušen při teplotě 100 ±1 °C do konstantní hmotnosti s ohledem na přesnost navážky 

adsorbentu. K zajištění přesné navážky pro další studium procesu adsorpce v jednoduchém 

statickém (batch) režimu byly přechovávány v plastových sáčcích v exikátoru. Takto 

chemicky modifikované vzorky byly použity pro další studium.  

5.2 Metodika modelování procesu sorpce 

K vyhodnocení adsorpce, s ohledem na její praktickou aplikaci a možnost 

vzájemného srovnání účinnosti jednotlivých sorbentů (biosorbenty/adsorbenty), bylo 

dosažení rovnovážného stavu biosorpce popsáno pomocí kinetického matematického 

modelu. Všechny adsorpční studie byly, vzhledem k jednoduchosti, provedeny pomocí 

statického (tzv. „batch“) režimu. Tak byla získána rychlostní data adsorpčního procesu. 

Schéma metodiky adsorpčního experimentu je znázorněno na Obrázku 8.  

Z časových důvodů byla pro porovnání použita pouze kinetická studie, která 

poskytuje hodnoty adsorpční kapacity v závislosti na době sorpce. Studium kinetiky 

poskytuje informace o nejideálnější expoziční době, která je nutná pro adsorpci Cr(VI) 

a pro ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi adsorbent-sorbát. Aby bylo možné navrhnout 

adsorpční mechanismus, bylo důležité nejprve tuto dobu určit na základě experimentální 

studie a to pomocí následujících proměnných, tj. koncentrace aktivačního činidla (HCl) 

a doba aktivace; adsorbát a koncentrace adsorbentu; velikost částic; rychlost míchání; 

teplota a hodnota pH. Zpravidla bývá v počátečních studiích každá podmínka studována 

samostatně, ale vzhledem k tomu, že na IEI již byla verifikovaná metoda pro sorpci Cr(VI) 
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vycházela jsem již z praktických zkušenosti získaných během předcházejících 

experimentů.  

 

Obrázek 8: Metodika odstranění Cr(VI) pomocí studovaného adsorbentu 

Pro modelování kinetiky adsorpce byla nezbytná příprava modelového roztoku 

Cr(VI). Pro experimenty byla zvolena taková vstupní koncentrace Cr (VI), která byla 

nejvhodnější pro navážku suchého sorbentu 1,0000 ±0,02 g a zároveň použitelná pro 

všechny adsorbenty. Aktuální navážka sorbentu byla vždy zaznamenána a zohledněna při 

výpočtu rovnovážné adsorpční kapacity.  

Této podmínce vyhovovala vstupní koncentrace Cr(VI) 100 mg·l
-1

. Všechny 

adsorpční experimenty byly realizovány mícháním 1,000 0±0,02 g adsorbentu vysušeného 

KROK II 

Biosorpční experiment 

Modifikovaný/surový  
bentonit 

Expoziční čas: 10 min 

Teplota: 25 ±2 ºC 

Rychlost otáček:  
150 ot/min 

Filtrace  

Analýza filtrátu 

Expoziční čas: 20 min 

Teplota: 25 ±2 ºC 

Rychlost otáček:  
150 ot/min 

Filtrace  

Analýza filtrátu 

.......... 
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do konstantní hmotnosti s 50,00 ml roztoku Cr(VI) o koncentraci 100 mg·l
-1

. Výsledná 

koncentrace adsorbentu v modelovém roztoku Cr(VI) tedy byla 20 g·l
-1

.  

Všechny experimenty byly prováděny v plastových vzorkovnicích (HDPE) o 

objemu 100 ml. Teplota během experimentu byla konstantní 23 ±1 °C (kontrolováno 

teplotním čidlem). Vzorky byly třepány v třepacím inkubátoru typ GFL 3031 (Helago-CZ, 

s.r.o., Česká republika) rychlostí 150 ot. min
-1

. Po předem stanoveném časovém intervalu 

(10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180 a 240 min), který byl shodný s verifikovanou metodikou 

používanou na IEI pro studium mechanismu sorpce, dále byla suspenze filtrována přes 

membránový filtr PRAGOPOR 6 (PRAGOCHEMA spol. s r.o., používán pro všechny 

filtrace uvedené v práci).  

Ve filtrátu byla ihned stanovena zbytková koncentrace Cr(VI), jak je uvedeno 

v kapitole 5.3, „Metodika analýzy Cr(VI)“. Uvedený postup byl aplikován pro všechny 

typy modifikovaných i nemodifikovaných adsorbentů tj. různé aktivační činidlo (HCl, 

HNO3, H2SO4), jednotná doba aktivace (24 h) a studovaná zrnitostní frakce (< 2 µm). 

Takto byla určena ideální doba pro dosažení rovnováhy mezi adsorbentem a adsorbátem, 

při které byla zjištěna nejvyšší adsorpční rovnovážná kapacita použitého sorbentu qt.  

Pro výpočet množství Cr(VI) adsorbovaného při rovnováze na jednotku hmotnosti 

adsorbentu, tedy rovnovážné adsorpční kapacity adsorbentu q byl použit následující vztah: 

  
        

 
 

kde je: 

q adsorpční kapacita adsorbentu, (mg·g
-1

), 

ci počáteční koncentrace adsorbátu v roztoku, (mg·l
-1

), 

cf rovnovážná koncentrace adsorbátu v roztoku, (mg·l
-1

), 

m hmotnost adsorbentu, (g) 

V objem roztoku adsorbátu, (l). 

Procentuální vyjádření množství odstraněného Cr(VI) bylo vyjádřeno jako účinnost 

odstranění (R%) a vypočítáno dle následujícího vztahu: 

     
     

  
      

kde mají parametry ci a cf  stejný význam jako v předcházející rovnici. 
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5.3 Metodika analýzy Cr(VI) 

Veškeré modelové roztoky o koncentraci Cr(VI) 100 mg l
-1

 byly připraveny 

postupným ředěním zásobního roztoku o koncentraci 1,000 0 g·l
-1

, který byl připraven 

rozpuštěním vysušeného dichromanu draselného analytické čistoty (K2Cr2O7 p.a., Penta) 

v destilované vodě. Pro každý experiment byl vždy používán nově připravený roztok. 

Vzhledem k tomu, že se vycházelo ze zkušeností verifikované metodiky, kdy bylo 

ověřeno, že nejvhodnější hodnota pH roztoku pro adsorpce Cr(VI) je pH = 1,1, byly 

všechny modelové roztoky připravovány s touto hodnotou pH. Pro přípravu roztoků byl 

proto jako rozpouštědlo požíván pufr o příslušné hodnotě pH. Tak zároveň byla i zajištěna 

jeho konstantní hodnota v roztoku po celou dobu adsorpce. Kontrola hodnoty pH byla 

ověřována stolním pH metrem typu ION 340i (WTW, Česká republika).  

Vstupní koncentrace Cr(VI) v modelových roztocích ci a rovnovážná zbytková 

koncentrace Cr (VI) ve filtrátu po biosorpci cf  byly analyzovány spektrofotometrickou 

metodou vytvořením fialového zabarvení s 1,5-difenylkarbazidem [71] [72] na přístroji 

DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, Německo). Princip stanovení obsahu Cr(VI) ve 

vodném roztoku je chemická reakce 1,5-difenylkarbazidu na 1,5-difenylkarbazon, který 

s chromany nebo dichromany v kyselém vodním prostředí tvoří červeno-fialově zbarvený 

komplex. Absorbance zabarveného roztoku je v lineárním vztahu s koncentrací 

šestimocného chromu a měří se fotometricky při vlnové délce 540 nm. [73] Celkový chrom 

přítomný v roztoku byl stanoven stejným postupem popsaným pro stanovení Cr(VI) po 

oxidaci přítomného Cr(III) s přebytkem manganistanu draselného (KMnO4 p.a., Penta). 

Uváděná adsorpční kapacita ve výsledcích byla vypočtena z rozdílu mezi počáteční 

koncentrací šestimocného chromu ci a konečnou koncentrací celkového chromu c. Rozdíl 

mezi konečnou koncentrací celkové chromu a konečnou koncentrací Cr(VI) představuje 

koncentraci Cr(III).  

5.4 Metodika vyhodnocení 

Všechny experimenty byly prováděny celkem třikrát vždy tentýž den. Všechna data 

proto představují střední hodnotu ze tří nezávislých experimentů. Procentuální chyba 

výsledků byla do ±2 %. Statistická analýza byla provedena pomocí Microsoft Excel 2013. 

Korekce na možnou adsorpci Cr(VI) na vnitřním povrchu nádoby byly realizovány za 

podobných podmínek, tedy koncentrace, teplota, hodnota pH, rychlost třepání a doba 
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adsorpce. Slepé vzorky byly provozovány za stejných experimentálních podmínek, ale 

v nepřítomnosti adsorbentu. 

K vytvoření grafických závislostí a rovněž výpočtů adsorpčních kapacit adsorbentů 

byla použita aplikace Microsoft Excel 2013.  
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6 VÝSLEDKY  

V rámci této kapitoly jsou popsány výsledky získané v rámci studia kinetiky 

adsorpce Cr(VI) pomocí studovaných typů adsorbentů, které jsou podkladem pro 

následující kapitolu 7 „Diskuse“. Pouze ta data, která byla pro studii adsorpce 

nejvýznamnější a mají vliv pro další testování průběhu adsorpčního mechanismu, jsou 

v textu zpracována graficky. Vzhledem k tomu, že cílem studie bylo porovnat účinnost 

jednotlivých typů bentonitu s biosorbenty (připravené z odpadního materiálu rostlinného 

původu), které již byly dle používané metodiky na IEI studovány) v souvislosti s jejich 

schopností sorbovat Cr(VI) z vodného prostředí, byla snaha zachovat, pokud to bylo 

možné, co nejjednotnější podmínky studia. Na základě této skutečnosti bylo proto 

postupováno dle verifikované metodiky na IEI.  

V rámci experimentů při studiu kinetiky adsorpce byly použity různé typy 

bentonitu, které byly získány z firmy Keramost, a.s. závod Obrnice. Původně byl zkušebně 

použit neaktivovaného bentonitu B75 ze tří lokalit a to Černý Vrch u Braňan, Rokle u 

Kadaně a Velký Máz na Slovensku. Tyto vzorky přírodního vápenato-hořečnatého 

bentonitu byly rovněž produktem firmy Keramost, a.s. závod Obrnice. Nejlepší adsorpční 

účinnost měl ovšem pouze bentonit pocházející z Černého vrchu. Experimenty byly proto 

z finančních důvodů dělány pouze pro tento bentonit.  

Experiment byl rozdělen do dvou etap. V první etapě byly testovány všechny typy 

aktivované bentonitu, které byly získány z firmy Keramost, a.s. závod Obrnice a byly 

porovnány s účinností bentonitu, který nebyl nijak upraven (bentonit B75). V druhé etapě 

byly experimenty realizovány na pouze na bentonitu B75, který byl chemicky modifikován 

aktivačními činidly o jednotné molární koncentraci (2 mol l
-1

) po dobu 24 h. Jednalo se o 

následující aktivační činidla“ kyselinu chlorovodíkovou, dusičnou a sírovou. Rovněž tyto 

výsledky byly porovnány s neupraveným bentonitem B75.  

V první etapě experimentu bylo pracováno s bentonitem B75, který sloužil jako 

srovnávací vzorek, aby bylo možné vyhodnotit, které aktivační činidlo se podílí 

pozitivně na celém průběhu adsorpce Cr(VI) (vstupní koncentraci 100 mg l
-1

, 

konstantní hodnota pH = 1,1). Bentonit B75 je konečným produktem s vlhkostí 3 až 12 % 

a hodnotou pH 7,5. V praxi se využívá například jako flokulační zatěžkávadlo při čištění 
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odpadní vody, pojivo do formovacích písků, dále pro vrtné výplachy, nebo také 

v zemědělství k zahušťování kejdy. Další experimenty byly realizovány s již aktivovaným 

bentonitem Sabenil, který obsahoval 3 % hm. Na2CO3 a bentonitem GAE s obsahem nad 5 

% Na2CO3. Tento výrobek je zpravidla určen pro náročné práce v oblasti hlubinných vrtů, 

injektáží v nestabilních podložích, výstavby a těsnění vodních děl, podloží a pro uzávěry 

skládek. Jeho alternativním použití může být například výroba suspenzních hnojiv, 

plastifikačních přísad pastovitých hmot, omítek, malt, betonů, granulační stabilizátor v 

betonových výrobcích. Bentonit BA-03 není aktivovaný uhličitanem sodným, ale obsahuje 

Al2(SO4)3. Lze ho zařadit do nové generace ekologicky nezávadných prostředků, které 

spolehlivě chrání životní prostředí. Speciální aktivace zajišťuje jeho využití pro čištění 

odpadní vody, která je například znečištěna ropnými produkty, emulzemi a dispersemi 

organických látek, barevnými koloidy, toxickými kovy apod. Tento typ bentonitu je určen 

výhradně pro čištění odpadní vody v čistírnách typu AKTIBENT. Naopak není příliš 

vhodný pro aplikaci v zemědělství, slévárenství nebo stavebnictví. Výsledky získané 

v rámci studia kinetiky adsorpce jsou graficky vyhodnoceny na Obrázku 9. 

 

Obrázek 9: Závislost adsorpční kapacity q aktivovaného a neaktivovaného bentonitu na čase t 

(Reakční podmínky: cs=20 g·l
-1

; ci =100 mg·l
-1

; 200 ot. min
-1

; t = 25 ±2 ºC; pH = 1,1; zrnitostní frakce < 2 µm; 

doba kontaktu 5 h) 
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Výsledky testování závislosti adsorpční kapacity na čase pro jednotlivé typy bentonitů 

nebyly příliš dobré. Průměrná procentuální adsorpční kapacita všech druhů bentonitu se 

pohybovala kolem 20 %. Nicméně podle tvaru křivek, vyjadřujících závislost adsorpční 

kapacity na době kontaktu za daných podmínek (Obrázek 9), se jako nejúčinnější adsorbent 

jeví bentonit BA-03. V prvních 10 min adsorpce je sice patný rychlý nárůst adsorpční kapacity, 

obdobně jako je tomu u ostatních druhů bentonitu, ale pak jeho adsorpční kapacita stoupá již 

pomaleji. Až opět po 3 h dochází k nárůstu sorpční schopnosti. Nicméně po 5 h činila jeho 

procentuální kapacita pouhých 33 %. Vzorek bentonitu Sabenil sice z počátku vykazoval dobré 

sorpční schopnosti, dokonce i lepší než výše jmenovaný bentonit, ovšem po 30 minutách 

adsorpce, jeho účinnost klesala. Zbývající dva vzorky bentonitu (neaktivovaný B75 a GAE) 

měly téměř shodný průběh adsorpce a lze je považovat za nevhodné pro účely odstranění 

Cr(VI) z vodného prostředí za daných podmínek. Jejich maximální procentuální adsorpční 

kapacita naopak klesala a pohybovala se kolem 2 až 7 %.  

V druhé etapě experimentu byly použity pro studium kinetiky již pouze vzorky 

bentonitu B75, které byly chemicky modifikované aktivačními činidly (HCl, HNO3, H2SO4). 

Výsledky získané v rámci studia kinetiky adsorpce jsou graficky vyhodnoceny na Obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Závislost adsorpční kapacity q chemicky modifikovaného bentonitu na čase t 

(Reakční podmínky: cs=20 g·l
-1

; ci =100 mg·l
-1

; 200 ot. min
-1

; t = 25 ±2 ºC; pH = 1,1; zrnitostní frakce < 2 µm; 

doba kontaktu 5 h; doba aktivace 24 h) 
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Pro srovnání a možnost vyhodnocení účinnosti chemické modifikace byla použita 

i data získaná pro neaktivovaný bentonit B75, který nebyl upravován ani výrobcem a ani 

chemicky modifikován. Zde jsou již výsledky o něco zajímavější, i když pouze z pohledu 

průběhu a účinnosti chemické modifikace. Nicméně lze konstatovat, že chemickou 

modifikací nedošlo k žádnému výraznému zlepšení adsorpční účinnosti bentonitu B75. 

Na první pohled sice je patrné, že chemickou modifikací došlo k nepatrnému 

zvýšení adsorpční schopnosti, nicméně ta se pohybuje pouze v jednotkách procent. Takže 

ji nelze považovat za nijak zvlášť významnou. Jako nejlepší se jeví chemická modifikace 

za použití kyseliny chlorovodíkové o molární koncentraci 2 mol l
-1

. Nicméně po 5 h době 

expozice byla jeho procentuální účinnost pouhých 22 % (q300 = 1,1 mg g
-1

). Obdobný 

průběh adsorpce v počáteční fázi měl vzorek chemicky modifikovaný kyselinou sírovou 

a to až do doby expozice 3 h, pak došlo k poklesu jeho adsorpční účinnosti. 
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7 DISKUSE 

Podkladem pro diskusi jsou jednak výsledky získané v rámci vlastního experimentu 

a jednak výsledky získané v rámci dlouholetého výzkumu nízkonákladových biosorbentů 

rostlinného původu, který probíhá na IEI.  

Cílem práce bylo ověřit použitelnost nemodifikovaného bentonitu k odstranění 

Cr(VI) z vodného roztoku. Vzhledem k tomu, že jsem získala pro své experimenty ještě 

další vzorky bentonitu, které již byly aktivovány výrobcem a jsou distribuovány 

spotřebitelům, rozšířila jsem své studium ještě i pro tyto aktivované vzorky. Vzhledem 

k tomu, že jedním z cílů mé diplomové práce bylo srovnat mnou studovaný adsorbent 

s nízkonákladovými biosorbenty, používala jsem i vzorky, které jsem chemicky 

modifikovala kyselinou chlorovodíkovou, dusičnou a sírovou. Na základě výsledků, které 

jsem získala na základě studia vhodnosti použití jednotlivých druhů bentonitu 

(neaktivovaný, aktivovaný výrobcem a chemicky modifikovaný), jsem z každé série 

vzorků vybrala ten nejlepší adsorbent. Výsledky jsem graficky zpracovala na Obrázku 11. 

 

Obrázek 11: Závislost adsorpční kapacity v závislosti na úpravě bentonitu 

(Reakční podmínky: cs=20 g·l
-1

; ci =100 mg·l
-1

; 200 ot. min
-1

; t = 25 ±2 ºC; pH = 1,1; zrnitostní frakce < 2 µm; 

doba kontaktu 5 h; doba aktivace 24 h) 
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Pro větší názornost odlišnosti mezi jednotlivými vzorky jsem opět použila 

neaktivovaný bentonit B75. Na základě zjištěných výsledků mohu konstatovat, že 

použitelnost bentonitu, jako možného adsorbentu pro odstraňování Cr(VI) z vodného 

roztoku, není příliš vhodná. Jeho účinnost především v počáteční fázi adsorpce je velmi 

pomalá a začíná mírně narůstat až po tří hodinové době expozice, což není pro praktické 

účely příliš vyhovující.  

Naopak bentonit B75, který jsem chemicky modifikovala kyselinou 

chlorovodíkovou o molární koncentraci 2,0 mol l
-1

 v prvních 10 min poměrně mnohem 

vyšší sorpční schopnosti, které 60 min klesají. Takže ani chemická modifikace bentonitu 

nepřispěla ke zvýšení jeho adsorpčních schopností. 

V následující Tabulce 4 jsem pro porovnání výsledků získaných jak v rámci mé 

diplomové práce, tak v rámci studia nízkonákladových materiálů studovaných na IEI, uvedla 

hodnoty adsorpčních kapacit pro expoziční časy, kdy bylo dosaženo rovnovážného stavu.  

Tabulka 4: Porovnání výsledků adsorpční účinnosti nízkonákladových materiálů [11] a bentonitu  

Sorbent  

Koncentrace 

HCl 

mol·l
-1 

Doba 

aktivace 

Velikost 

částic 

qt  

mg·g
-

1
 

Expoziční 

čas t 

min 

Pomerančové slupky 1,0 30 min < 0,5 mm 3,81 120 

Troudnatec pásovaný 1,0 60 min < 0,5 mm 5,07 60 

Směs šišek 2,0 60 min < 0,5 mm 4,70 40 

Pecky broskví 1,0 30 min < 0,5 mm 1,83 180 

Pecky meruněk 2,0 15 min < 0,5 mm 0,88 180 

Skořápky vlašského 

ořechu 
1,0 30 min < 0,5 mm 2,74 180 

Ovčí rouno 2,0 15 min * 4,44 180 

Bentonit B75 2,0 24 h < 2 µm 1,2 180 

Bentonit BA-03 ** 24 h < 2 µm 1,6 60 

Vysvětlivky: * bez zrnitostní úpravy; ** bez chemické modifikace kyselinou chlorovodíkovou 

Porovnáním výsledků adsorpčních kapacit pro jednotlivé typy sorbentů lze 

konstatovat, že mnou vybrané vzorky bentonitu, které jsem vyhodnotila jako nejlepší, jsou 

srovnatelné s účinností pecek broskví a meruněk. V porovnání například s Troudnatcem 

pásovaným, jehož procentuální adsorpční kapacita (za daných podmínek) je ve stejném 
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expozičním čase 100%, je bentonit pro odstranění Cr(VI) z vodného prostředí (za daných 

podmínek) zcela nevyhovující (procentuální účinnost 24 – 33 %). 
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8 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo rešeršně zpracovat danou problematiku. V teoretické 

části diplomové práce jsem se proto věnovala jednak současnému stavu řešené 

problematiky a rovněž jsem se zabývala základními mechanismy procesu adsorpce. Je zde 

rovněž popsáno chování studovaného kovu ve vodném prostředí, který se zde vyskytuje 

jako chromanový anion. Pozornost jsem rovněž věnovala stručné charakteristice 

adsorbentu, který jsem ve své práci používala.  

Dalším z cílů bylo na základě metodiky, používané pro biosorpce pomocí 

nízkonákladových materiálů, která byla vypracovaná na IEI, ověřit a porovnat schopnost 

adsorpce bentonitu (neaktivovaného, natrifikovaného a chemicky modifikovaného). Na 

základě experimentů jsem prokázala, že nejlepší adsorpční kapacitu za daných podmínek 

prokazoval z aktivovaných bentonitů, které jsem získala od firmy Keramost, a.s. závod 

Obrnice, bentonit BA-03. Z chemicky modifikovaných bentonitů B75 se nejlépe osvědčil 

bentonit B75 modifikovaný kyselinou chlorovodíkovou o molární koncentraci 2,00 mol l
-1

 

(doba aktivace 24 h). Avšak ani jeden z uvedených bentonitů neprokazoval uspokojivou 

adsorpční schopnost a není možné ho použít pro praxi. Na základě srovnání 

s nízkonákladovými materiály lze jeho účinnost srovnat s peckami broskví nebo meruněk. 

 

 

 

 

 

  



Lenka Lenková: Adsorpce Cr(VI) z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit 

2015       42 

Seznam literatury 

1. KOPECKA, I., PIVOKONSKY, M., PIVOKONSKA, L., HNATUKOVA, P., 

SAFARIKOVA, J.  Adsorption of Peptides Produced by Cyanobacterium Microcystis  

aeruginosa on to Granular Activated Carbon. In Carbon 69. S. 595-608. 

2. KAUL, S., N., NANDY, T.,  SZPYRKOWICZ, S., A. GAUTAM, A., KHANA, D., R. In 

Waste Water Management: With Special Reference to Tanneries. New Delhi: Discovery 

Publishing House, 2005. ISBN 81-7141-918-6. 

3. HAO, J., XIAO, L., LIU, H.,SHI, L.,XU X., LIAN, B, LIU C. Adsorption of Hexavalent 

Chromium onto Organic Bentonite Modified by the Use of Iron (III) Chloride. In Water Sci 

Technology, 2014, 70 (4)S. 664-670. doi: 10.2166/wst.2014. S. 264. 

4. PIVOKONSKY, M. SAFARIKOVA, J. BARESOVA, M. PIVOKONSKA, L. KOPECKA, I. A 

Comparison of the Charakter of Algal Extracellular versus Cellular Organic Matter Produced by 

Cyanobacterium, Diatom and Green Alga. In Water Research 51, 2014. S. 37-46. 

5. VOLESKY, B. Sorption and biosorption. Montreal, Canada: BV Sorbes, 2003. ISBN: 0-

9732983-0-8. 315 s. 

6. SALAH, A., W., ABDEL, M., M., MOHAMED, A., S., MAMDOUH A., M. Adsorption 

Studies on the Removal of Hexavalent Chromium-Contaminated Wastewater Using 

Activated Carbon and Bentonite. In Chemistry Journal (2012), Vol. 02, Issue 03. ISSN 

2049-954X. S. 95 – 105. 

7. KADUKOVÁ, J., VIRČÍKOVÁ, E. Minerálne biotechnologie III: Biosorpcia kovov 

z roztokov. Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2003. ISBN: 80-248-0244-9. 88 s. 

8. Ekoplon. [online] 2014. [cit. 2014-11-3]. Dostupné na WWW: <http://www.ekoplon.pl> 

9. Chelation and Mineral Nutrition. [online]. 2009 [cit. 2014-11-9]. Dostupné na WWW: 

<http://www.jhbiotech.com/plant_product/chelation.htm.> 

10. VOLESKY, B.: Biosorption by fungal biomass. Ch.2.3 in Biosorption of Heavy Metals, 

CRC press, Florida, 1990, pp. 139-172. 

11. PERTILE, E. Využití nízkonákladových materiálů k odstranění Cr (VI) z vodného roztoku. 

Habilitační práce. VŠB – TU Ostrava, 2014. 111 s. 

12. DABROWSKI, A. Adsorption from Theory to Practice: In Advances in Colloid and 

Interface Science. 2001, roč. 93, č. 1. 

13. SLIVKA, V. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha, duben 2002. ISBN 80-

903113-0-X, s. 37 – 62. 

14. HUANG., C., P., WU, M., H. The Removal of Chromium (VI) from Dilute Aqueous 

Solution by Activated Carbon. In Water Research. Volume 11, Issue 8, 1977. S. 673-

679. 

15. PIVOKONSKÝ, M. Úprava podzemních a povrchových vod – přednáška č. 8. In 

Adsorpce při úpravě vody. [online]. 2011. [cit. 2014-11-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.pivokonsky.wz.cz/UV/uprava_vod_8.pdf> 

16. HNATUKOVA, P., KOPECKA, I., PIVOKONSKY, M. Adsorption of Cellular 

Peptides of Microcystis aeruginosa and Two Herbicides on to Activated Carbon: Effect 

of Surface Charge and Interactions. In Water Research 45 (11), 2010. S. 3359-3368. 

http://www.ekoplon.pl/
http://www.jhbiotech.com/plant_product/chelation.htm
http://www.pivokonsky.wz.cz/UV/uprava_vod_8.pdf


Lenka Lenková: Adsorpce Cr(VI) z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit 

2015       43 

17. DANDAL, L., Q., CAO, X., LI, X., CAO, F., LUO, W., S. Kinetics and Equilibrium 

of Cu (II) Adsorption on to Chemically Modified Orange Peel Cellulose Biosorbent. 

In Hydrometallurgy. Volume 95, Issues 1-2, January 2009. S. 145-152. 

18. HASAN, S. H., SINGH, K., K., PRAKASH, O., TALAT, M., HO, Y., S. Removal of 

Cr (VI) from Aqueous Solutions Using Agricultural Waste ‚Maize Bran‘. In Journal 

of Hazardous Materials. Volume 152, Issue 1, 2008. S. 356-365. 

19. NAMASIVAYAM, C., RENGANATHAN, K. Removal of Cd (II) from Wastewater 

by Adsorption on „Waste“ Fe (III)/Cr (III) Hydroxide. In Water Research. Volume 

29, Number 7, July 1995. S. 1737-1744. 

20. HUA, X., J., WANGC, J., S., LIUA, Y., G., et al. Adsorption of Chromium (VI) by 

Ethylenediamine Modified Cross-Linked Magnetic Chitosan Resin: Isotherms, Kinetics 

and Thermodynamics. In Journal of Hazardous Materials, 185, 2011. S. 306-314. 

21. DJERIBI, R., HAMDAOUI, O. Sorption of Copper (II) from Aqueous Solutions by 

Cedar Sawdust and Crushed Brick. In Desalination 225, 2008. S. 95-112. 

22. AKSU, Z., U., ACIKEL, E., KABASAKAL, S. Equilibrium Modelling of Individual 

and Simultaneous Biosorption of Chromium (VI) and Nickel (II) on to Dried 

Activated Sludge. In Water Research. Volume 36, Issue 12, 2002. S. 3063-3073. 

23. COPELLO, G. J., F. VARELA, R. M., VIVOT, L. E. Immobilized Chitosan as 

Biosorbent for the Removal of Cd (II), Cr (II) and Cr (VI) from Agueous Solution. In 

Bioresource Technology, Volume 99, Issue 14, September 2008. S. 6538-6544. 

24. ACAR, F. N., MALKOC: The Removal of Chromium (VI) from Agueous Solutions 

by Fagus orientalis L. In Bioresource Technology. Volume 94, Issue 1, August 2004. 

S. 13-15. 

25. NITYANANDI, D., SUBBHURAAM, C., M. Kinetics and Thermodynamic of 

Adsorption of Chromium (VI) from Aqueous Solution Using Puresorbe. In  Journal 

of Hazardous Materials, Volume 170, Issue 2-3, 30. October 2009. S. 876-882. 

26. SALVESTRINI, S., V., LEONE, P., IOVINO, S., CANZANO, S. Consideration 

about the Correct Evaluation of Sorption Thermodynamic Parameters from 

Equilibrium Isotherms. In The Journal of Chemical Thermodynamics., 2014, vol. 68. 

S. 310-316. 

27. SIPS R.: On the Structure of a Catalyst Surface. In Journal Chem. Phys., 16, 1984. S. 

490-495. 

28. AKSU, Z. E. BALIBEK: Cromium (VI) Sorption Concentration on Equilibrium and 

Kinetic Parameters. In Journals of Hazardous Materials. Volume 145, Issue 1-2, 

June 2007. S.. 2210-2216. 

29. OGUZ, E.: Adsorption Charakteristics and the Kinetics of the Cr (VI) on the Thuja 

orientalis. In Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspect, 

Volume 252, Issue 2-3, 20 January 2005. S. 121-126. 

30. BRUNAUER, S., EMMETT, P., H., TELLER, E. Adsorption of Gases in 

Multimolecular Layers. In Journal of the American Chemical Society. Volume 60, 

Issue 2, 1938. S.. 309-318. 



Lenka Lenková: Adsorpce Cr(VI) z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit 

2015       44 

31. JELÍNEK, L. a kol.: Desalinační a separační metody v úpravě vody. Praha: Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze, 2009. ISBN: 978-80-7080-705-7. 169 s. 

32. WANG, X., S., CHEN., F., Y., LI CHEN, W., Y., WAN, Y., J. Removal of Cr (VI) 

with Wheat – Residue Derived Black Karbon: Reaction Mechanism and Adsorption 

Performance. In Journal of Hazardous Materials. 175, 2010. S. 816-822. 

33. AJMAL, M., KHAN, A. H., AHMAD, S., AHMAD, A. Role of Sawdust in the 

Removal of Copper (II) from Industrial Wastes. In Water Research, 32, 1998. S. 

3085-3091. 

34. NAJA, G. M., V., MURPHY, B., VOLESKY: Sorption, metals. In: Encyclopedia of 

Industrial Biotechnology, Flickinger, M., ed. Wiley Interscience, NY. 2010. 

Dostupné z: <http://sorption.mcgill.ca/poblication/PDFs/ENCYwiley>. 

35. HORSFALL, M., jr., ABIA A., A. Sorption of Cd (II) and Zn (II) Ions from Aqueous 

Solutions by Bentonit (Manihot sculenta Cranz). In Water Res., 37, (20), 2003. S. 

4913-4923. 

36. MONTANHER, S., OLIVEIRA, E., A., ROLLEMBERG M., C. Removal of Metal 

Ions from Aquesous Solutions by Sorption on to Rice Bran. In Journal of Hazardous 

Material. 2005, 117,(2-3). S. 207-211. 

37. DUBEY, S., S., GUPTA, R., K. Removal Behavior of Babool Bark (Accacia 

nilotica) for Submicro Concentrations of Hg
2+ 

from Aqueous Solutions: a 

Radiotracer Study. In Sep. Purif. Technol., 41, 2005. S. 21-28. 

38. GERENTE, C., COUESPEL du MESNIL., P., ANDRES, Y., THIBAULT., J., F., LE 

CLOIREC P. Use of Agricultural Waste Sugar Beet Pulp for the Removal of 

Gemazol Turquoise Blue-G Reactive Dye From Aqueous Solution. In Reactive 

Funct. Polym., 46, 2000. S. 135-139. 

39. AGARWALL, G., S., BHUPTAWAT, H., K., CHAUDHARI S. Sorption of 

Aqueous Chromium (VI). In Technol., 97, (7), 2006. S. 949-958. 

40. BISWAJIT, S., DAS, S., K. Sorption of Cr(VI) Ions from Aqueous Solutions: 

Kinetics, Equilibrium, Termodynamics and Desorption Studies. In Colloids and 

Surfaces B: Biointerfaces, Volume 84, Issue 1, 1 May 2011. S. 221-235. 

41. ESTEPHANE, F. et al. Bioaccumulation and Sorption off Copper and Lead by a 

Unicellular Algae Chlamydomonas reinhardtii in Single and Binary Metal Systems: 

A Comparative Study. In Journal of Environmental management. 2012, Vol. 111, 

Issue 3. S. 106-114. 

42. ELANGOVAN, R. et al. Sorption of Chromium Species by Aquatic Leeds:Kinetics 

and Mechanism Studies. In Journal of Hazardous Material, 2008, vol 152, no. 1. S. 

100-112. 

43. SRIVIDIA, K., MOHANTY, A., K. Sorption of Hexavalent Chromium from 

Aqueous Solutions by Catla Catla scales: Equilibrium and kinetics studies. In 

Chemical Engineering Journal. 2009, Vol. 155, No. 3. S. 666-673.  

44. HOLEČEK, P. Chemické vlastnosti bentonitových půd. Bakalářská práce. Praha: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. 39 s. 

http://sorption.mcgill.ca/poblication/PDFs/ENCYwiley


Lenka Lenková: Adsorpce Cr(VI) z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit 

2015       45 

45. PROTIVÍNSKÝ, J. Základní představení pojmu „bentonit“. In Bentonitový 

zpravodaj 1, 2010. [online] 2010. [cit. 2015-03-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.keramost.cz/dokumenty/bz-2010.pdf>. 

46. ČÁBLÍK, V. Využití jílových sedimentů pro přípravu materiálů vhodných pro 

ekologické využití. Prezentace, Hornicko – geologická fakulta VŠB – TUO. 19 s. 

47. JELÍNEK, P. Iontová výměna u montmorillonických jílů a její důsledky. In XII. 

Konferencja Odlewnicza Technical 2010. Zborník príspevkov zo seminára. Nová Sól, 

2010. S. 119 – 126. 

48. MUCHA, M., PAVLOVSKÝ, J., HERECOVÁ, L., MÍČEK, D., VĚŽNÍKOVÁ, H. 

Možnosti přípravy materiálů na bázi jíl-huminová látka. Katedra analytické chemie a 

zkoušení materiálu, Fakulta metarulgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU 

Ostrava. Ostrava: 2011. Chemické listy 106, 1140 – 1142. 

49. SCHÜTZ, T., STRAJŇÁK, S., URBANOVÁ, M. Aktivácia bentonitu a jeho 

využitie na environmentálne účely. In: Vedecký seminár doktorandov 2012: 

Ekonomika zemských zdrojov a využívanie a ochrana zemských zdrojov. ISBN 978-

80-553-1210-1, Košice: 2013. 

50. FUSOVÁ, L. Lead adsorption on bentonite and its modifications. In FEČKO, P., 

ČÁBLÍK, V. 13TH Conference on Environment and Mineral Processing, Part II. 1st 

edition. Ostrava: Publishing services department, VŠB – Technical University of  

Ostrava, 2009. S. 85 – 90. ISBN 978-80-248-1995-2 

51. NEETU, T., GUHA, B. K., P. VASUDEVAN, Adsorption Study of Hexavalent 

Chromium by Bentonite Clay. In. Asian Journal of Chemistry. Vol. 17, No. 4, 2005. 

2184 – 2190. 

52. MARTINEC, L. Aplikace vybraných minerálních plniv v biorozložitelných 

kompozitních materiálech. Diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 

Fakulta strojní, 2013. 48 s. 

53. KUBCOVÁ, V. Geochemické změny v bentonitu v průběhu interakce s podzemní 

vodou. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 

2013. 52 s. 

54. ADAMCOVÁ, J. Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži. 

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. 199 s. 

55. Nanokompozity polyamidů s vrstevnatými silikáty. [online]. 2015 [cit. 2015-03-29]. 

Dostupné z: ˂ http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010 03 138-146.pdf˃ 

56. HANUS, R., KOLAŘÍKOVÁ, I., BRABEC, L., KOČIŘÍK, M., PŘIKRYL, R., 

JELÍNEK, E., ZIKÁNOVÁ, A. Přírodní materiály bohaté montmorillonitem: 

simultánní měření dilatace a sorpce. Ústav geochemie, mineralogie a nerostných 

zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Praha: 2005. Chemické listy 99, 

246 – 249. 

57. Chrom a jeho sloučeniny. [online] 2015. [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: 

˂http://www.registrpovinnosti.com/df23h54/voda/registrlegislativy/Chrom.pdf˃ 

58. GERYCH, P. Výskyt chromu v životním prostředí. Bakalářská práce. Zlín: Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2006. 39 s. 

http://www.keramost.cz/dokumenty/bz-2010.pdf
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010%2003 138-146.pdf
http://www.registrpovinnosti.com/df23h54/voda/registrlegislativy/Chrom.pdf


Lenka Lenková: Adsorpce Cr(VI) z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit 

2015       46 

59. MUDRUŇKA, J. Možnost odstranění šestimocného chromu z reálné odpadní vody 

pomocí dřevokazné houby. Diplomová práce Ostrava. VŠB – TU Ostrava, 2014. 52  

60. LENKOVÁ, L. Procesní kapaliny a emulze. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, 2013. 49 s. 

61. JACOBS, J. A., S. M., TESTA., in: J. GUERTIN, J. A., JACOBS, C. P., AVAKIAN 

(Eds.): Chromium (VI) Handbook, CRP Press, New York, 2004, p. 761. 

62. ARNIKA: Budoucnost bez jedů. [on/line]. [citováno 2015-03-15]. Dostupný z: 

˂www.http://arnika.org/toxickelatky˃ 

63. RAJNOCH, M. Možnost využití pecek meruněk pro odstranění šestimocného chromu 

z vodného prostředí. Diplomová práce Ostrava. VŠB – TU Ostrava, 2014. 66 s. 

64. FRAGA, C. G., P. I. OTEZA: Iron toxicity and antioxidant nutrients. Toxicology 

180, 2002. pp. 23 – 31. 

65. VOLESKY, B., Z. R., HOLAN: Biosorption of heavy metals, Biotechnol. Prog., 11, 

1995, pp. 236 – 250. 

66. TSIBRANTSKA, I., E. HRISTOVA: Modelling of heavy metal adsorption info 

activated carbon from apricot stones in fluidized bed, Chemical Engineering and 

Processing: Process Intensification, Volume 49, Issue 10, October 2010, pp. 1122-

1127. 

67. SAHU, J. N., J. ACHARYA, B. C., MEIKAP: Response surface modeling and 

optimization of chromium (VI) removal from aqueous solution using Tamarind wood 

activated carbon in batch process, J. Hazard. Mater., 172, 2009, pp. 818-825. 

68. BOUCHALOVÁ, M., PERTILE, E., SUROVKA, D., KUČEROVÁ, R. KINETICS 

AND BIOSORPTION EFFICIENCY Cr (VI) BY USING PEACH STONES 

(PRUNUS PERSICA). SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientifik 

geoconference: GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation: 

16 – 22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 5]. Volume I, 

2013, roč. Volume I, č. 16 - 22. June, pp. 629 – 634. 

69. AOYAMA, M., M., KISHINO., T. - S., JO: Biosorption of Cr (VI) on Japanese 

CEDAR Bark, Separation Science and Technology, Volume 39, Issue 5, 2005, pp. 

1149 – 1162. 

70. PARK, D., Y. – S., YUN, J. M., PARK: Reduktion of hexavalent chromium with the 

brown seaweed Ecklonia biomass. Environmental science a technology Environ. Sci 

Technol., 38 (18), 2004, pp. 4860 – 4863. 

71. ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - 

Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem, 1996, Praha. 

72. GREENBERG, A.E.: Standard methods for the examination of water and 

wastewater. 18th ed. Washington: American Public Health Association, 1992, 1100 

p., ISBN 08-755-3207-1. 

73. ASTM: Annual Book of ASTM Standards, „Standard Test Methods for Chromium in 

Water“, D1687-02R07E01, 11.01, 2009. 

 

http://www.http/arnika.org/toxickelatky


Lenka Lenková: Adsorpce Cr(VI) z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit 

2015       47 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Model molekuly chelátu [8] ....................................................................... 5 

Obrázek 2: Bentonit šedý z lokality Braňany [44] ..................................................... 17 

Obrázek 3: Propojení vrstev hydratovaným mezivrstevním kationtem u smektitů [52]

 ............................................................................................................................................. 18 

Obrázek 4: Zemitý červenohnědý montmorillonit [44] ............................................. 19 

Obrázek 5: Úlomek sedimentárního chromitu [59] .................................................... 20 

Obrázek 6: Kontaktní dermatitida [60] ...................................................................... 21 

Obrázek 7: Chrom a jeho sloučeniny v průmyslu České republiky, převzato a 

upraveno [63] ....................................................................................................................... 23 

Obrázek 8: Metodika odstranění Cr(VI) pomocí studovaného adsorbentu ................ 30 

Obrázek 9: Závislost adsorpční kapacity q aktivovaného a neaktivovaného bentonitu 

na čase t ................................................................................................................................ 35 

Obrázek 10: Závislost adsorpční kapacity q chemicky modifikovaného bentonitu na 

čase t ..................................................................................................................................... 36 

Obrázek 11: Závislost adsorpční kapacity v závislosti na úpravě bentonitu .............. 38 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Průměrné chemické složení bentonitů vyskytujících se v ČR [45] .......... 16 

Tabulka 2: Výhody a nevýhody obchodního aktivního uhlí, na bázi adsorbentu pro 

sanace roztoku (převzato a upraveno) [11] .......................................................................... 25 

Tabulka 3: Alternativní produkty pro odstranění Cr (VI) .......................................... 25 

Tabulka 4: Porovnání výsledků adsorpční účinnosti nízkonákladových materiálů [11] 

a bentonitu ............................................................................................................................ 39 

 

 


