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ABSTRAKT 

V této disertační práci byla studována schopnost biomasy rostliny Reynoutria japonica  

a řasy Spirogyra sp. vázat z vodného roztoku ionty Cr(III) a Cr(VI). Předmětem výzkumu 

bylo studium vlivu pH a vliv aktivace na průběh časového profilu sorpce a sorpřních 

isoterem. Z těchto výsledků byly vytvořeny matematické modely, pseudo druhého řádu, 

Langmuirův a Frendlichův model. Dále byla zkoumána možnost regenerace biosorbentu 

procesem desorpce. Studium se také zabývalo redukci aniontů Cr(VI) v určitém pH 

roztoku chromových iontů v přítomnoti biosorbentu. Z analytických metod byly 

biosorbenty podrobeny FTIR, SEM a BET analýze. Z výzkumu vyplynulo, že pH roztoku 

má značný vliv na proces biosorpce. Pro sorpci Cr(III) bylo nejvhodnější pH 5. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo u Reynoutria japonica aktivované 0,1 M NaOH a Spirogyra sp. 

aktivované v 0,1M HCl. Pro sorpci Cr(VI) se jako nejvhodnější jevilo pH 2-4. Nejlepších 

výsledků dosáhla Reynoutria japonica aktivovaná 0,1 M HCl.  Biosorbent ze Spirogyra sp. 

měl největší účinnost odstranění Cr(VI) při pH 2 a aktivaci biosorbentu v 0,1 M HCl.  

U Cr(VI) byla zjištěna redukce na Cr(VI) v určitých podmínkách za přítomnosti 

biosorbentu. Ze studia sorpčních isoterem se zjistilo, že biosorbent z řasy Spirogyra sp. je 

vhodný pouze pro sorpci Cr(III) i Cr(VI) o koncentraci < 10 mg/l  zdůvodů malého 

měrného povrchu, zatímco rostlina Reynoutria japonica je vhodná pro sorpci Cr(III)  

i Cr(VI) o koncentraci > 10 mg/l. Desorpce byla provedena 0,5 M H2SO4 pro vybrané 

biosorbenty. Desorpce Cr(III) nebyla úspěšná, jelikož ionty Cr(III) jsou pravděpodobně 

vázany mnohem silnější vazbou než je vazba fyzikální adsorpce. Desorpce Cr(VI) byla u 

Reynoutria japonica úspěšná z 80 %. Spirogyra sp. se nepodařilo desorbovat.  

 

Klíčová slova: Reynoutria japonica, Spirogyra sp., biosorpce, Cr(III), Cr(VI), redukce, 

kinetika, isotermy, desorpce, FTIR, SEM, BET analýza. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In this thesis we investigated the capability of plant Reynoutria japonica and algae 

Spirogyra sp. to bind Cr(III) and Cr(VI) ions from aqueous solutions. The object of this 

research was to study effect of pH and activation and its influence on the time profile 

sorption and sorptions isoterms. From these results was created matematical models, 

pseudo second order model, Langmuir and Freundlich models. It was also investigated the 

possibility of regeneration biosorbents by desorption proces. The study also dealed with 

the reduction of anions of Cr(VI) at determinated pH of chromium solution in presence of 

biosorbent. From analytical metods the biosorbents were subjected to FTIR, SEM and BET 

analysis. The results showed that pH has a significant ifluence on the proces of biosorption. 

For the sorption of Cr(III) was the most suitable the pH 5. The best results was achieved by 

Reynoutria japonica activated in 0,1 M NaOH and Spirogyra sp activated in 0,1 M HCl. 

For the sorption of Cr(VI) was the most suitable the pH 2-4. The best results were achieved 

by Reynoutria japonica activated in 0,1 M HCl. The biosorbent of Spirogyra sp has the 

highest removal efficiency of Cr(VI) at pH 2 and activated in 0,1 M HCl. The ability of 

reduction Cr(VI) to Cr(III) at determinated condition in presence of biosorbents was found. 

From the study of the sorption isoterms was revealed that biosorbent from Spirogyra sp. is 

suitable for sorption of Cr(III) and Cr(VI) at a concentration < 10 mg/l, because of small 

surface area. Reynoutria japonica is suitable for sorption of Cr(III) and Cr(VI) at a 

concentration > 10 mg/l. The desorption was performed with 0,5 M H2SO4 for selected 

biosorbents. The desorption of Cr(III) was not successful, because Cr(III) ions are probably 

binded much stronger bond than the bond of physical adsorption. Desorption of Cr(VI) was 

successful in 80% by Reynoutria japonica. Spirogyra sp failed in desorption process. 

 

Key words: Reynoutria japonica, Spirogyra sp., biosorption, Cr(III), Cr(VI), reduction, 

kinetics, isoterms, desorption studies, FTIR, SEM, BET analysis. 
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MOTIVACE  

Cílem disertační práce bylo studium biosorpce trojmocného a šestimocného chromu 

z vodných roztoků na biosorbent vyrobený na bázi rostliny a řasy. Tímto tématem jsem se 

rozhodla zabývat proto, že již ve své diplomové práci jsem započala výzkum biosorpce 

trojmocného chromu na rostlinný biosorbent z Reynoutria japonica a chtěla jsem toto téma 

rozšířit o studium šestimocného chromu. Na základě mnohých výzkumů sorpcí na řasy 

mne dále zajímalo, jak dokáže sorbovat chrom řasa Spirogyra sp., která se hojně vyskytuje 

v našich rybnících, tůňkách a loužích. 

Dalším motivačním faktorem bylo přispění nových poznatků v oblasti odstraňování 

těžkých kovů z vod. Výzvou pro mne byla také aktuální problematika znečišťování 

průmyslovými odpadními vodami. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala mému školiteli doc. Ing. Vladimíru Čablíkovi, Ph.D. 

za cenné rady a inspiraci během mého doktorského studia a tvorby disertační práce. Dále 

bych ráda poděkovala paní Mgr. Ivě Melčákové, Ph.D za odbornou pomoc, rady  

a konzultace během tvorby disertační práce.  Mé poděkování také patří laborantce paní Ing. 

Martině Nováčkové za množství zpracovaných spektrofotometrickcýh analýz, dále paní 

Ing. Lucii Gembalové, Ph.D. za zpracování SEM analýz, paní Ing. Lence Vaculíkové, 

Ph.D. za zpracování FTIR analýz, paní Ing. Petře Malíkové, Ph.D. za zpracování analýzy 

BET. Dále bych také chtěla poděkovat paní Ing. Lucii Čablíkové za pomoc a podporu 

v mém doktorském studiu. V neposlední řadě bych chtěla také poděkovat své rodině za 

psychickou podporu po celou dobu mého studia a tvorby disertační práce. 

Vznik disertační práce byl podpořen projekty: 

SP2014/7 Biosorpce Cr(VI) na biosorbent na bázi sinic a řas 

CZ.1.05/2.1.00/03.0082 ICT – Institut čistých technologií těžby a užití energetických 

surovin. 
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ANOTACE 

Předložená disertační práce se zabývá výzkumem schopnosti biomasy rostliny 

Reynoutria japonica a řasy Spirogyra sp. vázat z vodného roztoku ionty Cr(III) a Cr(VI) 

v diskontimuálním procesu biosorpce. 

Práce je členěna do šesti na sebe navazujících kapitol, které lze rozdělit do 3 částí: 

Teoretická část je věnována základnímu principu biosorpce, jejím mechanismům  

a faktorům ovlivňující průběh procesu. Dále je zpracována rešerše biosorpce pomocí 

rostlin a řas, kde je také podávan přehled biosorbentů sorbujících trojmocný a šestimocný 

chrom. Poslední samostatná kapitola v teoretické části je věnována charakteristice chromu, 

jeho chemismu ve vodě, toxikologii a možnosti jeho odstranění, jak ve formě trojmocné, 

tak šestimocné. 

Metodická část se zabývá popisem použitých biosorbentů, jejich přípravou 

z Reynoutria japonica a Spirogyra sp. Dále je zde metodicky popsán časový profil sorpce, 

stanovení sorpčních isoterem a desorpce. Z matematických modelů je zde uveden 

kynetický model pseudo druhého řádu, Langmuirův a Freundlichův model. Analytické 

metody uváděné v této studii jsou analýzy FTIR, SEM a BET. 

Poslední a nejdůležitější část se věnuje již výsledkům výzkum z výše jmenované 

popsané metodiky a diskuzi výsledků. Byl zkoumán vliv pH a aktivace na průběh časového 

profilu sorpce a sorpčních isoterem. Z těchto výsledků byly vytvořeny matematické 

modely. Předmětem výzkumu bylo také studium schopnosti regenerace biosorbentu 

desorpčním procesem. Pozornost byla věnována i redukci aniontů Cr(VI) v určitém pH 

roztoku chromových iontů v přítomnosti biosorbentu. Analýzy byly provedeny pro 

neaktivovaný sorbent, aktivovaný 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH a po sorpci Cr(III) a Cr(VI). 

V závěru je podáno celkové zhodnocení dosažených výsledků a je zde také 

doporučen postup do dalšího výzkumu. 

  



 
 

ANNOTATION 

This thesis deals with the research capability of biomass Reynoutria japonica and 

Spirogyra sp. bind ions from Cr(III) and Cr(VI) aqueous solution in discontinual 

biosorption proces. 

This work is divided into six consecutive chapters, which can be divided into three 

parts: 

The theoretical part is devoted to the basic principle of biosorption, its mechanism 

and factors affecting the course of the proces. Further research is elaborated biosorption 

using plants and algae, where is also an overview about biosorbents sorbing trivalent and 

hexavalet chromium. The last separate chapter in theoretical part is devoted to the 

characterictics of chromium, its water chemistry, toxikology and the possibility of its 

removal, both in trivalent and hexavalent form. 

The metodical part describes used biosorbents, their preparation from Reynouria 

japonica and Spirogyra sp. Furtheremore, there is methodically described time profile 

sorption, sorption isoterms and desorption. From mathematical models here are shown 

pseudo second order kinetic model, Langmuir and Freundlich models. Analytical metods  

presented in this study are FTIR, SEM and BET analysis. 

The last and important part is aimed at research results from above mentioned 

methology, results and discussion. The effect of pH and activation and its influence on the 

time profile sorption and sorptions isoterms were investigated. From these results were 

created matematical models. The object of this research was also investigating the 

possibility of regeneration biosorbents by desorption proces. Attention was also paid to the 

reduction of anions of Cr(VI) at determinated pH of chromium solution in presence of 

biosorbent. Analysis were made for unactivated sorbent, activated with 0,1 M HCl and 

0,1 M NaOH and after sorption of Cr(III) and Cr(VI). 

In conclusion is given the overal evaluation of achieved results and there is proposed 

the next research. 
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1. Úvod a cíl disertační práce 

Rapidní vzrůst populace a industrializace v posledních několika dekádách je spojen 

s významným vzrůstem, výroby, využívání a uvolňování chemikálií obsahující těžké kovy 

do životního prostředí. Průmysl jako například metalurgie, galvanické pokovování, 

povrchová úprava kovů, koželužny, chemický průmysl, odvodňování dolů, výroba baterií 

jsou hlavními zdroji těžkých kovů vstupujících do životního prostředí.  

Těžké kovy, konkrétně chrom, olovo, arsen, zinek, díky svému vysokému toxickému 

stupni jsou vážnou hrozbou pro životní prostředí a vše živé. Průmysl, který tyto těžké kovy 

využívá, musí počítat s přísnými pravidly a regulacemi danými zákony. 

Chrom nachází hlavní uplatnění v průmyslu galvanického pokovování, proto patří 

mezi hlavní rizikové kovy znečišťující životní prostředí. Chrom se vyskytuje ve více 

oxidačních stupních, z nichž nejzávažnější jsou trojmocný chrom a šestimocný chrom. Je 

to díky jejich resistentnosti a stabilitě. Chrom (VI) je vysoce toxický, karcinogenní  

a mutagenní a tudíž vyžaduje zvláštní pozornost. Způsobuje průjem, vředy, oční a kožní 

podráždění, selhání ledvin a pravděpodobně rakovinu plic (Mishra, 2008). Chrom (III) je 

toxický pro vodní organismy (Pitter, 2009). 

Konvenční způsoby odstraňující těžké kovy zahrnují metody chemické precipitace, 

chemické redukce, adsorpce (Bai, 2003), iontovou výměnu (Rengarai, 2003), extrakci 

rozpouštědlem (Mauri, 2001), reversní osmózu (Padilla, 1999), membránové procesy, 

evaporaci a jiné elektrolytické a chemické metody. Tyto metody jsou neefektivní  

k odstranění nízkých koncentrací kovových iontů a mají jisté nevýhody, mezi které patří 

produkce druhotného odpadu vznikajícího v průběhu procesu odstraňování těžkých kovů, 

vysoké provozní a údržbové náklady, nízká účinnost, operační složitost, vysoké 

energetické požadavky a nekompletní odstranění kovu (Mishra, 2008). 

Je třeba hledat nové metody, které budou účinné jak po stránce ekonomické, časové, 

tak i v možnostech odstranění kovů při nízkých i vysokých koncentracích. Mezi tyto nové 

metody patří biosorpce, nebo- li využívání sorbentu biologického původu, který má mnoho 

výhod, kterými jsou dobré sorpční vlastnosti v odstraňování kovů, časová a ekonomická 

nenáročnost. Se vzniklým odpadem se snadno nakládá a může být lehce zlikvidován 

například spalováním. Biosorpce využívá obnovitelné, ekonomicky nenákladné  
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a nezávadné materiály (Volesky, 1998) Tento proces může být integrován mezi ostatní 

systémy a nevytvoří žádný ekologický problém (Mishra, 2008). 

Mezi nejčastěji studované biosorbenty odstraňující ionty chromu patří z bakterií, 

například Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spaericus; z mikroskopických hub například 

Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, Saccharomyces cerevisiae, Penicillium chrsogenum, 

Rhizopus arrhizus; z řas například Spirulina species, Chlorella vulgaris, chlorela miniata 

(Mishra, 2008), Spirulina platensis (Gagrai, 2013); ze sinic například Nostoc muscorum 

(Gupta, 2008) z rostlin Reynoutria japonica (Melčáková, 2010) 

Cíl disertační práce 

Cílem této disertační práce je sorpce trojmocného a šestimocného chromu na 

biosorbent připravený na bázi rostlin a řas. Výzkum navazuje na předchozí studie sorpce 

trojmocného chromu na sorbent připravený z křídlatky japonské, který je rozšířen  

o studium sorpce Cr(VI) na tentýž sorbent.  

Práce je dále zaměřená na přípravu biosorbentu, která zahrnuje sběr řasy a rostliny, 

kultivaci řas v bioreaktorech a úpravu sorbentu. Pro výzkum byla vybrána rostlina 

Reynoutria japonica a řasa rodu Spirogyra sp.  

Výzkum biosorpce zahrnuje stanovení časového profilu sorpce a určení vhodné 

kontaktní doby pro biosorbent a sorbát, stanovení sorpčních isoterem pro různé 

koncentrace roztoků obsahujících ionty šestimocného a trojmocného chromu, stanovení 

sorpčních modelů, možnost regenerace biosorbentu desorpcí a ověření možnosti redukce 

Cr(VI) na Cr(III) v přítomnosti biosorbentu v určitých podmínkách.  

Mezi analytické metody stanovené v rámci disertační práce patří metody 

spektrometrie pro stanovení Cr(VI) a Cr(III), dále metody FTIR ke zjištění funkčních 

skupin, SEM analýza k elektronovému snímkování sorbentu a BET analýza ke zjištění 

měrného povrchu vzorků. 

V závěru je popsáno celkové zhodnocení studie disertační práce.   



3 
 

2. Biosorpce 

2.1. Princip 

Biosorpce je schopnost ,,neživých částí buněk”, nejčastěji buněčné stěny některých 

druhů organismů, vázat a koncentrovat na sebe těžké kovy z okolního prostředí. Buněčná 

stěna organismů nabízí mnoho vazebných možností pro kovy.  

Technologie k odstranění těžkých kovů z odpadních vod by měla být především účinná, 

ekologická a ekonomicky nenáročná (Katz, 1993). 

Princip mechanismu biosorpce kovů pomocí biosorbentů je složitý. Zjistilo se 

z mnohých Voleskyho výzkumů, že vazba kovu biosorbentem je dvoufázový proces. První 

fáze je rychlá a v optimálních podmínkách trvá jen několik málo minut. Tato první fáze je 

nezávislá ne teplotě. Druhá fáze je pomalejší a trvá až do dosažení sorpční rovnováhy, 

která pro každý typ biosorbentu může trvat jinak dlouhou dobu. Vazba kovu probíhá buď 

na biopolymery buněčné stěny, nebo v periplasmatickém prostoru a v některých případech 

může být kov navázán i na extracelulární polymery biofilmu nebo slizového pouzdra. 

Mechanismem biosorpce kovů může být fyzikální adsorpce, chemisorpce, iontová výměna, 

komlexace, chelatace a mikroprecipitace (Volesky, 2003). 

Faktory, které ovlivňují kapacitu sorpce, jsou počet vazebných míst biosorbentu, 

jejich přístupnost, jejich chemický stav a přitažlivost mezi skupinou a kovem (Naja, 2014). 

2.2. Biosorpční mechanismy  

Existují čtyři modely pro mechanismus Biosorpce šestimocného chromu. Jsou to: 

aniontová adsorpce, adsorpce spojená s redukcí, aniontová a kationtová adsorpce a redukce 

a aniontová adsorpce. Saha je popsal v následujících podkapitolách (Saha, 2010).    

Aniontová adsorpce 

Negativně nabité ionty chromu (chroman CrO4
2-

  a dichroman Cr2O7
2-

) se váží díky 

elektrostatickým silám na pozitivně nabité funkční skupiny na povrchu biosorbentu. Popis 

tohoto mechanismu je založen na sledování pH, kdy při nízkém pH adsorpce Cr(VI) 

vzrostla a při vysokém pH se adsorpce snížila. Při nízkém pH se funkční skupiny stanou 

pozitivní a lehce přitahují negativně nabitý chrom. Při vysokém pH se funkční skupiny 

deprotonují, což znamená, že se funkční skupiny stanou negativně nabité a odpuzující 

negativně nabitý chrom (Saha, 2010).    
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Adsorpce spojená s redukcí 

Poprvé popsal redukci následovanou kationtovou adsorpcí Volesky na mořské řase 

rodu Sargassum. Podle tohoto mechanismu je Cr(VI) kompletně redukováno na Cr(III) 

biomasou v přítomnosti kyseliny. Část Cr(III) je adsorbována na biomasu. Účinnost 

adsorpce záleží na výběru sorbentu (Saha, 2010).    

Aniontová a kationtová adsorpce 

V tomto mechanismu je část šestimocného chromu redukováno na trojmocný chrom. 

Šestimocný chrom (aniont) a trojmocný chrom (kationt) jsou adsorbovány na biomasu 

(Saha, 2010).    

Redukce a aniontová adsorpce 

Část Cr(VI) je redukováno na Cr(III) biosorbentem. Šestimocný chrom je 

adsorbován na biomasu, zatímco trojmocný chrom zůstává v roztoku (Saha, 2010).    

2.3. Faktory ovlivňující mechanismus biosorpce kovů 

Na mechanismus biosorpce kovů má významný vliv druh biomasy, její úprava, pH  

a konkurence mezi kovy. 

Předúprava biosorbentu 

Navazování iontů na buněčnou stěnu může být ovlivněno modifikací biomasy, která 

může být prováděna již během růstu biomasy, nebo až na biomase vypěstované, což je 

častější případ (Dostálek, 2004).  Předúprava se provádí fyzikálními nebo chemickými 

procesy. Mezi fyzikální metody patří zahřívání, var, mrznutí, tání, sušení, lyofylizace, 

autoklávování nebo mechanické poškození buněk (Kuyucak, 1988). Chemickými 

metodami se rozumí promytí detergenty nebo různými chemickými sloučeninami jako je 

kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, kyselina sírová, hydroxid sodný, uhličitan 

sodný, chlorid vápenatý, chlorid sodný, toluen a aceton (Sahmoune, 2008). Všechny tyto 

zmíněné metody mohou zvyšovat nebo snižovat sorpci kovu v závislosti na typu kovu  

a druhu biomasy. Předúpravou se modifikují povrchové charakteristiky či skupiny biomasy 

a to buď odstraněním (zakrytím) nebo naopak exponováním většího počtu vazebných 

skupin (Kuyucak, 1988). 
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Imobilizace biosorbentu 

Imobilizace zvyšuje mechanickou stabilitu a odolnost proti tlaku, který je 

vyžadovaný v kolonách. Imobilizace zamezuje volné vznášení biomasy v roztoku a jejich 

obtížnou separaci (Holanz, 1993). Častá úprava se provádí použitím formaldehydu  

a glutaraldehydu. Této metodě se říká „cross-linking”. Propojuje hydroxylové nebo 

aminové skupiny prodloužených uhlíkatých řetězců propůjčující biomase větší rigiditu 

struktury a menší rozpínavost (Leusch, 1995). Další častá metoda je imobilizace pomocí 

polymerní matrice (Bai, 2003). Imobilizace ovšem nemusí nutně zvyšovat sorpční kapacitu 

biomasy, ale může také působit i opačně.  

Zrnitostní frakce biosorbentu 

Zrnistostní frakce biosorbentu je velmi důležitý faktor ovlivňující proces biosorpce. 

Platí, že čím jsou menší částice, tím efektivnější a rychlejší může být vychytávání kovů 

z roztoku. Zároveň ale také platí, že menší částice jsou obtížně separovatelné. Velké 

částice jsou kovem prostupovány postupně a saturace je pomalejší, kdežto separace je 

mnohem snadnější. V průtokových kolonách se používá granulovaný biosorbent, který je 

nejúčinnějším a nejpohodlnějším způsobem, kterým lze dostat sorbent do kontaktu 

s roztokem (Volesky, 2007). 

Koncentrace biosorbentu  

Se zvyšující se koncentrací biomasy obvykle dochází ke snižování sorpční kapacity 

pro daný kov. Celkové procento odstraněného kovu z roztoku se zvyšuje díky zvětšené 

ploše povrchu biosorbentu, což zvýší počet vazebných míst (Ahluwalia, 2007). 

Hodnota pH  

Hodnota pH výrazně ovlivňuje biosorpci těžkých kovů. Vázání kationtů těžkých 

kovů je určeno primárně stupněm disociace slabě kyselých vazebných skupin v rozmezí 

hodnot pH 2,5- 6. Nízká hodnota pH není vhodná pro sorpci kationtů, ale naopak pro 

sorpci aniontů. Pro anionty je optimální hodnota pH 1,5-4 (Volesky, 2003). 

Hodnota pH může měnit stav vazebných míst. Jestliže jsou vazebné skupiny kyselé, 

je jejich dostupnost závislá na pH. Při nižším pH jsou vazebná místa protonována  

a dochází ke kompetici mezi protony a ionty kovů. Při dostatečně nízkém pH jsou 
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protonována všechna místa. S rostoucí hodnotou pH se zvyšuje i množství ligandů 

s negativním nábojem (Ahuja, 1999)   

Extrémní hodnoty pH se využívají v procesech regenerace a desorpce kovu. Vysoké 

pH může poškodit strukturu buňky, byl pozorován také úbytek sorbentu a pokles sorpční 

kapacity (Kuyucak. 1989). 

Hodnota pH může také způsobit změnu typu sloučeniny kovu v roztoku. Voda 

v roztoku vytváří s kationty kov komplexní sloučeniny, aquakomlexy. S dalším vzrůstáním 

pH klesá rozpustnost komlexů kovů až dojde k jejich precipitaci. Nejen na hodnotě pH 

závisí průběh hydrolýzy kovů a vylučovaná tuhé fáze, ale také i na počáteční koncentraci 

kovu (Pitter, 2009). 

Teplota  

Teplota je relevantní parametr, který nebývá obvykle zkoumán. Většinou jsou 

experimenty prováděny při teplotách 25-30 °C. Zjistilo se však, že výrazná změna teploty 

může průběh sorpce ovlivnit. Zvýšením teploty ze 4 na 23 °C může vzrůst sorpční kapacita 

až o 50-70% u biosorpce kobaltu hnědou řasou Ascophylum. Další nárůst teploty nad 40 °C 

sorpci zvýší jen nepatrně a 60 °C a víc způsobí změnu ve struktuře sorbentu a následnou 

ztrátu sorpční kapacity (Kuyucak, 1989). 

Přítomnost iontů jiných kovů   

V přítomnosti jiných kovů v roztoku než sledovaného kovu dochází k soupeření  

o vazebná místa. Sorpce sledovaného kovu je pak snížena. Stupeň této inhibice je závislý 

na síle vazby těchto kovů na biosorbent (Kratochvíl, 1998). 

Bylo zjištěno, že sorpce Cr(VI) tak Fe(III) řasou Chlorela vulgaris při pH 2 se snížila 

v přítomnosti zvyšující se koncentrace konkurenčního iontu (Aksu, 1997). 
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2.4. Biosorpce pomocí řas  

Řasy, především ty mikroskopických rozměrů, hrají důležitou roli ve vodním 

ekosystému. Celosvětově se odhaduje, že za průběh procesu fotosyntézy, jsou zodpovědné 

z 40% mikrořasy (Falkowsky, 1980). Řasy tvoří základ jednoho z největších trofických 

vodních řetězců (La Rosa et al., 2001). 

V současné době se nejhojněji využívají mořské řasy, protože mají konzistnější 

kvalitu než průmyslové mikroorganismy, jelikož podmínky v mořské vodě jsou mnohem 

méně variabilní než ve fermentačním mediu (Volesky, 2003). Pro sorpci kovů je  

u mořských řas důležité to, že obsahují velké množství biopolymerů, které mohou vázat 

těžké kovy a proto je jejich sorpční kapacita vysoká. Yang a kol. zkoumali mořskou řasu 

Sargassum sp. a zjistili, že dokáže adsorbovat uran až do výše 60 % suché hmotnosti 

biomasy (Yang, 1999). 

Přítomnost iontů jako Ca
2+

 a Mg
2+

 v odpadní vodě často limituje použití 

iontoměničů, protože pokud jsou tyto ionty ve vysoké koncentraci, mohou konkurovat 

zabudování kovů. Mořské řasy mají tu výhodu, že z odpadní vody nesorbují kovy jako 

draslík, sodík, hořčík a vápník (Yang, 1999). 

Lee a kol. hledali biosorbent vysoce selektivní pro chromany s vysokou adsorpční 

kapacitou. Výzkum probíhal sledováním výkonnosti sorpce chromanu biomasou 48 druhů 

červených, hnědých a zelených mořských řas, které byly nasbírány na východním pobřeží 

Jižní Korei. Jako nejvhodnější biosorbent se prokázala červená řasa Pachymeniopsis sp., 

která měla nejlepší adsorpční kapacitu. Biosorbent z této řasy vykazoval vysokou 

selektivitu pro chromany, i když v předešlých výzkumech adsorpce iontů kadmia  

a manganu byly poměrně nízké. Adsorpce chromanu při 25 °C odpovídala Langmuirově 

modelu a maximální adsorpční kapacita činila kolem 225 mg/g. Desorpce byla prováděna 

promytím 1M roztokem hydroxidu sodného. Byl potvrzen aniontový základ vázání 

chromanu jejím biosorbentem, poněvadž adsorpce pomocí iontové výměny byla u této 

červené řasy pozorována při užití aniontového měniče a ne kationtového (Lee, 2000). 

V našich zeměpisných šířkách střední Evropy lze využívat sladkovodní řasy také  

k biosorpcím, avšak tyto druhy řas nedosahují parametrů a rozměrů jako výše zmiňované 

mořské řasy. U sladkovodních řas proto může i nemusí být do procesu předúpravy 
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zahrnuta imobilizace. Spirogyra sp. jako vláknitá sladkovodní řasa použita v našem 

výzkumu se svými vlastnostmi dokáže vyrovnat parametrům mořských řas. 

Ze sladkovodních řas se nejčastěji používá rod Chlorella. V následující tabulce 1 a 2 

je zobrazen přehled biosorbentů řas a jejich maximální sorpční kapacity pro trojmocný  

a šestimocný chrom. 

Tabulka 1 Biosorbenty z řas sorbující Cr(III) 

Typ biosorbentu pH qmax literatura 

Chlorella sorokiniana 4 69,26 Michalak (2007) 

Chlorella miniata 4,5 41,2 Gong (2014) 

Cladophora sp.  7 6,54 Elmaci (2007) 

Caulerpa racemosa 5 59 Tamilselvan (2012) 

Ecklonia sp.  4 34,11 Yun (2001) 

Gelidium sp.  5,3 18 Vilar (2007) 

Chara sp.  3 10,54 Elmaci (2007) 

Laminaria digitata  4 42 Dittert (2012) 

Nannochloris oculata 5 31,7 Kim (2011) 

Palmaria palmata 4,5 29,63 Murphy (2008) 

Polysiphonia nigrescens 4 16,12 Blanes(2011) 

Pithophora varia 5 60,6 Michalak (2007) 

Rhizoclonium hieroglyphicum 4 11,81 Onyancha (2008) 

Spirogyra condensata 5 14,82 Onyancha (2008) 

Sargassum wightii 5 79,6 Tamilselvan (2012) 

Spirogyra sp (nemodif.) 5 28,16 Bishnoi (2007) 

Spirogyra sp (modif. NaOH) 5 29,15 Bishnoi (2007) 

Spirogyra sp (modif. CaCl2) 5 28,81 Bishnoi (2007) 

Spirogyra sp (modif. HCHO) 5 30,21 Bishnoi (2007) 

 

  



9 
 

Tabulka 2 Biosorbenty z řas sorbující Cr(VI) 

Typ biosorbentu pH qmax literatura 

Chlamydomonas r. (nemodif.) 2 25,6 Arica (2005) 

Chlamydomonas r. (modif. kyselinou) 2 21,2 Arica (2005) 

Cystoseira indica 3 0,047 Basha (2007) 

Fucus vesiculosus 2 42,7 Murphy (2008) 

Fucus spiralis 2 5,4 Murphy (2008) 

Lyngbya putealis 3 113,6 Kiran (2007) 

Oedogonium hatei (nemodif.) 2 31 Gupta (2009) 

Oedogonium hatei (modif.kyselinou) 

Pachymeniopsis sp 

2 

2 

35,2 

225 

Gupta (2009) 

Lee (2000) 

Polysiphonia lanosa 2 45,8 Murphy (2008) 

Palmaria palmate 2 33,8 Murphy (2008) 

Spirogyra sp 2 14,7 Gupta (2001) 

Ulva lactuca 2 27,6 Murphy (2008) 

Ulva spp. 2 30,2 Murphy (2008) 

Nannochloris oculata 2 37,7 Kim (2011) 

Sargassum sp 2 0,6 Yang (2008) 

Sargassum muticum 2 3,77 González (20112) 

 

Struktura řasy a její imobilizace 

Řasy jsou nejjednodušší roslinné organismy. Jednotlivý zástupci se liší kombinací 

fotosyntetických barviv, chemickýcm složením zásobních látek a buněčných stěn. Jejich 

tělo je tvořeno stélkou, která není rozlišena, nejsou zde ani vodivá pletiva. Mezi řasy patří 

tři vývojové větve- červená, hnědá a zelená, do nichž je řazeno několik oddělení. 

Stélky mořských řas jsou snadno dostupnou biomasou, jsou velké a dostatečně 

pevné, takže nevyžadují komplikované a nákladné předúpravy, jako granulování  

a imobilizaci (Finocchio, 2010) Oproti tomu sladkovodní řasy jsou stavbou těla drobnější  

a pro další využití je třeba je imobilizovat. V Následující kapitole jsou popsány techniky 

imobilizace řas mikroskopických rozměrů. 
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 Imobilizace řas mikroskopických rozměrů 

Využití řas v biotechnologiích v posledních letech vzrostlo. Jejich aplikace pokrývá 

různá odvětví průmyslu od potravinářského, kosmetického, farmaceutického  

a v neposlední řadě v úpravnictví (Borowitzka, 1988). Avšak malé rozměry buněk řas 

způsobují problémy při jejich aplikaci biotechnologických procesech. Jako možný způsob 

řešení tohoto problému se jeví jejich imobilizace (Robinson, 1988). V úpravě odpadních 

vod je nevyhnutelné, aby buňky řas, které jsou používané pro sorpci těžkých kovů, byly 

imobilizovány. 

Techniky imobilizace se rozdělují na ,,pasivní‘‘ a ,,aktivní‘‘ 

Pasivní imobilizace 

Většina mikroorganismů má přirozenou tendenci se vázat a růst na specifickém 

povrchu (Robinson, 1988). Materiál adsorpčních nosičů může být buď přírodní, nebo 

syntetický. 

Liu a kol. studovali rostlinu rodu Luffa (L.cylindrica, L.aegyptiaca, L.operculata, 

L.acutangula). Jako nosič pro řasy použili její usušenou dužinu, z které se mimo jiné 

vyrábí přírodní houba. Luffa je netoxická, nereaktivní, levná, mechanicky silná a stálá, 

avšak každá rostlina má jinou strukturu (Liu, 1998). Pro studium akumulace niklu (II) 

z vodného roztoku byla takto imobilizována řasa rodu Chlorella sorokiniana.  

Po 20 minutách expozice dokázali imobilizované buňky naakumulovat o 20 % více niklu 

než buňky neimobilizované. (Akhtar, 2004). Některé buňky se však neváží snadno na 

Luffu, proto Ogbon studoval možnost využití chitosanu jako potencionálního flokulantu 

(Ogbon, 1996). 

Ze syntetických materiálů se používá k imobilizaci polyuretan a polyvinyl. Urrutia  

a kol. (1995) zkoumali imobilizovat řasu Scenedesmus obliquus na těchto dvou 

polymerech a dále ji použít k odstranění dusičnanů z vod. Yamaguchi a kol., (1999) 

dosáhli patrné degradace hydrokarbonů na hydrofobní řasu  Prothotheca zopfii, která byla 

adsorbována na 8mm krychle polyuretanové pěny v provzdušňovaném reaktoru. 

Alhakawati a spol (2004) immobilizovali řasu Ascophyllum nodosum v polyuretanových 

krychličkách které poté použili k sorpci mědi z vodného roztoku. 
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Aktivní imobilizace 

Aktivní imobilizace zahrnuje použití flokulačích činidel, chemických látek a gelu. 

Flokulační činidla se mohou nahradit zdlouhavou centrifugaci, kdy chceme oddělit 

od sebe řasu a tekuté medium.  Za nejpoužívanější flokulant se považuje chitosan, lineární 

amino polysacharid (Oungbho, 1997). Tento polysacharid se prezentuje jako pozitivně 

nabitá amino skupina s podnětnými vlastnostmi pro negativně nabité částice. Chitosan 

může být užitečný v případě mnohých druhů řas (Lubián, 1989).  

Gualtieri a kol, (1988) pomocí chitosanu imobilizovali řasu rodu Euglena gracilis. 

Dosáhli 96-98% redukce suspendovaných buněk s 200 mg/l chitosanu při pH 7,5. 

Nevýhodou chitosanu je, že má slabou stabilitu. Tento nedostatek se snažil vyřešit Kaya  

a kol. (1996) zvýšením viskozity chitosanu přidáním konjacké moučky, což je moučka 

získávána z hlíz různých rostlinných druhů  Amorphophallusa a její rozpustná vláknina je 

podobná pektinu. Zvýšená viskozita zvýšila i chemickou stabilitu. 

Imobilizace pomocí chemických látek má jednu velkou nevýhodu a tou je chemická 

interakce, která zničí buněčný povrch a zredukuje životaschopnost buněk, které by byli 

vhodné k bioakumulaci. Efektivnost této metody závisí tak na pH a iontové vazbě okolního 

media (Codd, 1987). Některé experimenty, jako biosorpce, nevyžadují metabolismus 

buněk a tudíž je chemická imobilizace pro ně výhodná. 

Nejrozšířenější metoda zachycení buněk je pomocí gelu. Gelová imobilizace může 

být provedena použitím syntetických polymerů (akrylamidy, polyurethan), proteinů 

(želatina, kolagen nebo vaječný bílek), nebo přírodních polysacharidů (agar, karagen, 

alginát) (Codd, 1987).  

Blanco a kol., (1999) popsali biosorpci Cu(II), Fe(II), Ni(II) a Zn(II) na 

imobilizovanou cyanobakterii Phormidium laminosum, jejichž buňky byly imobilizovány 

v epoxy pryskyřici a polysulfonu. Epoxy pryskyřice se skládá ze dvou částí (bisfenol a 

epichlorohydrin), které mezi sebou reagují a formují stálý a inertní materiál. Epoxy 

pryskyřice je toxická pro živé buňky. Garbisu a kol. (1991) prováděli obnobné 

experimenty se stejnými buňkami cyanobakterie, ovšem s použitím polyvinilové  

a polyuretanové pěny. Autoři opět zjitili, že pěny jsou toxické pro živé buňky a inhibují 

jejích pasivní růst. Tento problém se již dříve snažili vyřešit Thepenier a kol. (1985) 
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přidáním exo-polysacharidů, které mohou chránit živou buňku před toxicitou syntetických 

pěn a umožní ji tak pasivní kolonizaci pěny. 

Silica gel se používá většinou k imobilizaci mikrořas. Rangasayatorn a kol., (2004) 

imobilizovali v silikagelu sinici rodu Spirulina platensis, kterou následně použili 

k adsorpci kadmia. Adsorpce byla vysoká, skoro 100 % kadmia se adsorbovalo po 1 h 

expozice (počáteční koncentrace kadmia byla 10 mg/l). 

Srovnávání vazebné kapacity kovových iontů na různé imobilizované buňky bylo 

předmětem práce Starka a Raysona (2000). Zaměřili se na rašelinu rodu Sphagnum, ornici, 

mrtvé buňky Chlorelly vulgaris a buňky lilkovité rostliny Datura innoxia. Chlorella 

vulgaris se jevila jako vhodný sorbent pro odstranění těžkých kovů z odpadních vod, proto 

také získala komerční využití jako sorbent na bázi řasy- Algasorb® (Singh a Prasad, 2000). 

Nejpoužívanější techniky zachycení mikroorganismů jsou na přírodní 

polysacharidové matrice (karagen, agar a alginát). Karagen je termín pro polysacharidy 

připravené extrakcí z červených řas rodu Gigartinacieae a Solieriaceae. Sráží se jako gel 

v přítomnosti kationtových částí: kovových iontů, aminů, derivátů aminových kyselin  

a vodou mísitelných organických rozpouštědel (Tosa a kol., 1979).  Upravou karagenu 

s Al(NO3)3 se dosáhne lepších vlastností, jako je ztvrdnutí (Chamy a kol.,1990) 

Agar je polysacharid získaný z červených řas rodu Gelidium, Pterocladia nebo 

Gracilaria. Je to termo reverzibilní gel, což znamená, že taje při 85 °C a tuhne již při  

35-40 °C (Burdin a Bird, 1994) a je vhodný pro imobilizaci mikroskopických řas. Agarosa 

byla úspěšně použita pro imobilizaci řasy Chlorelly vulgaris a následně byla aplikována 

v experimentech biosorpce Cu(II). V roztoku agarozy obsahující buňky Chlorella vulgaris 

byl vkápnut jedlý olej při 40 °C. Olejová fáze se rozpustila ve vodní fázi díky přidání 

fosfátového tumivého roztoku. Biosorpce Cu(II) buňkami Chlorella vulgaris 

imobilizované v agaroze byla ve srovnání s imobilizací v Ca-alginátu nižsí  (Aksu a kol., 

1998). 

Nejpoužívanější je alginátový polysachardový gel. Komerční algináty jsou 

extrahovány z hnědých řas rodů Laminaria (L. hyperborea, L. digitata, L. japonica), 

Sargassum, nebo druhů Macrocystis perifera, Ascophylum nodusum, Lesonia negrescens. 

Všechny hnědé řasy obsahují alginát v různém poměru až do 40 % suché hmotnosti 

(Ertesvåg, 1998). I některé bakterie mohou produkovat alginát jako například Azobacter 
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chroococum (Ertesvåg, 1998), nebo Azobacter vinelandii (Smidsrød, 1990).  

Hlavní výhodou použití alginát gelu je, že imobilizované buňky nepodstupují žádné 

extrémní fyzikálně chemické změny. Dalšími výhodami je permeabilita, nulová toxicita  

a transparentnost (Smidsrød, 1990). V průmyslu jsou algináty používany jako 

viskozifikanty, gelové a filmotvorné segmenty, nebo jako vodu vázající prostředek 

(Ertesvåg, 1998).  Tento polymer je rozpustný ve studené vodě a tvoří termostabilní gel. 

Ke gelovatění monovalentních solí těchto polysacharidů rozpuštěných ve vodě dochází, 

když kapky buněk a alginátových solí jsou míchány s roztokem obsahujícím segmenty 

gelových iontů. Gelovatění je velmi rychlý proces. Nejčastější kationt používaný 

k vytvoření alginátového gelu je Ca
2+

 (Hertzberg, 1989). 

 Odstraňování kovů pomocí imobilizované biomasy 

Makro a mikrořasy jsou známy, že dokáží akumulovat a sorbovat těžké kovy 

z okolního prostředí. Tyto vlastnosti jsou ve velkém studovány pro různé účely.  

Kovová vazba v imobilizovaném systému je schopná desorpce pomocí kyseliny. 

Pryskyřice jako Amberlite® se používá za účelem imobilizace mikroorganismů 

k odstranění kovů (Baytak, 2005). Při sorpci kovů na řasy se nejedná jen o pouhý 

adsorpční proces, ale o iontovou výměnu, kde iont Ca
2+

 je často nahrazován (Crist, 1994). 

Kov se může vázat buď na živou, nebo mrtvou řasu (Greene, 1990). Mrtvé buňky jsou 

velice efektivní při sorpci kovů (Donmez, 1999).  Hlavní parametr, který určuje schopnost 

vázat kovy, je povrch buňky. 

Blanco a kol. (1999) zkoumali imobilizovat cyanobakterii P. laminosum 

v polysulfonové a epoxy pryskyřici za účelem oddělení Cu(II), Fe(II), Ni(II) a Zn(II). 

Dospěli k závěru, že množství biosorbovaného kovu vzrostlo s množstvím biomasy.  

Cykly biosorpce a desorpce imobilizovaného systému jsou schopné udržovat 

účinnost po 10 cyklů. Měď se selektivně adsorbuje na algináty (Alhakawati, 2004) 

Plněné kolony obsahující imobilizované buňky jsou účinnější (oproti vzduchovým  

a průtokovým reaktorům) v procesech odstranění těžkých kovů z vodných roztoků. Rozdíl 

Ca-alginátovými kuličkami s imobilizovanou řasou N.gaditana se systémem kuliček bez 

buněk oné řasy byl, že kuličky obsahující buňky navázali prakticky všechnu měď z media 

a 80% zinku, zatímco kuličky bez buněk navázali asi 80 % Cu ale Zn nikoli. Testy byly 
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prováděny jak s živými, tak mrtvými buňkami s dosažením stejných výsledků (Moreno-

Garrido, 2002). 

Akhtar a spol. (2004) zkoumali adsorpci Ni z průmyslových odpadních vod na 

imobilizovanou řasu C.sorokiniana v přírodní houbě vyrobené z rostliny Loofa. 

Imobilizovaný systém vykazoval skoro až 99 % adsorpci. 

Moreno-Garrido a kol. (2005) studovali odstranění Cu a Cd z mořské vody na 

imobilizovaný organismus Tetraselmis chuii v Ca-alginátu. Po 24 h expozici se všechna 

měď a 20 % kadmia odstranily z roztoku. 

Adsorpci zlata z rozpuštěného kovového roztoku na Ca-alginátu imobilizovné buňky 

Ch.vulgaris a S.platensis popsali v roce 1987 Gee a Dunedey. Selektivní desorpce Fe a Au 

byla provedena úpravou na kyselé pH. 

2.5. Biosorpce pomocí rostlin 

Rostlinná biomasa je také velmi často používanou surovinou pro výrobu biosorbentů. 

Ve většině případu se k sorpci používají rostliny, které se považují za plevel, nebo jde  

o zemědělský odpad. K sorpci se používají skořápky z ořechů, pecky slivoní, čajové lístky, 

otruby z různých obilovin, použitá mletá káva, vlákna palmy olejné, cukrová řepa, jehličí, 

listy kaktusů, kůra stromů, piliny, slupky z jablek, banánů. 

Základní složkou buněčné stěny rostlin je celulóza, hemicelulóza a pektin. 

V závislosti na pletivu může buněčná stěna být vyztužena dalšími organickými (např. 

lignin) nebo anorganickými látkami. Celulóza je rovný polymer d-glukosy vázaný 

společně s β (1-4) glykosidickými vazbami. Hydroxylové skupiny glukozových zbytků 

z jednoho řetězce tvoří hydrogenové vazby s kyslíkem na jiném řetězci držícím řetězce 

dohromady. Délka takovéhoto řetězce bývá u rostlin 800- 10 000 jednotek a u buničiny 

300- 1700 jednotek. Molekuly celulózy se shlukují dohromady a tvoří mikrofibryly. 

Hemicelulóza představuje různorodou skupiny polysacharidů, která se od celulózy liší 

chemickým složením a kratšími řetězci okolo 200 jednotek. Hemicelulóza se skládá 

převážně z glukózy a xylózy, ale také z manózy, galaktózy rhamnózy a arabinózy. Druhý 

nejhojnější polymer v přírodě je lignin, který provází celulózu a způsobuje pevnost 

 a dřevnatění buněčné stěny. Lignin se skládá ze tří metoxylových monolignolových 

monomerů. Obsahuje velké množství funkčních skupin- alifatické, fenolické, metoxy 
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 a karbonylové skupiny. Tyto skupiny mají schopnost vázat těžké kovy, tím že poskytnou 

elektronový pár kyslíku a vytvoří v roztoku komplex s kovovými ionty (Miretzky, 2010). 

Chemická modifikace rostlinného materiálu značně zvyšuje schopnost sorpce 

těžkých kovů z roztoku, adsorpční kapacitu adsorbentu, počet aktivních vazebných míst, 

zlepšuje vlastnosti iontové výměny a vytváří nové funkční skupiny, které upřednostňují 

vazbu s kovy (Wan Ngah, 2008). 

Torresdey a kol. (2002) použil pro výzkum biosorpce Cr(III) rostlinu tolici vojtěžku. 

Hlavním cílem jeho práce bylo stanovit mechanismus vazby Cr(III) na rostlinnou biomasu. 

Zjistil, že vazby se uskutečňují přes karboxylové ligandy podobné karboxylovým zbytkům.  

Ahmada a spol. zkoumali v roce 2011 optimalizaci parametrů biosorpce Cr(VI) 

 z vodných roztoků na lignin. Maximální kapacita biosorpce byla závislá na pH, přičemž 

optimální pH bylo 2. Zjistilo se, že v přítomnosti solí NaHCO3 a K2P2O7 procento 

odstraňování Cr(VI) pokleslo. Optimální dávkování biosorbentu bylo 5 g/l (Ahmad, 2011). 

Nasernejad a spol. studovali v roce 2005 biosorpci těžkých kovů Cr(III), Cu(II), 

Zn(II) z vodných roztoků na mrkvové zbytky za účelem zjištění času biosorpční rovnováhy 

a vlivu pH. Mrkvové zbytky složené převážně z celulózy a ligninu obsahovaly 12 % 

původní zeleniny. Biosorbent byl vysušen, podrcen a proset na různé frakce. Dále byl 

promyt 0,1 M HCl za účelem rozpuštění tříslovin, pryskyřice, barviv atd. Následně byl 

omyt destilovanou vodou. Testy byly prováděny při 25 °C a testovací roztok obsahoval 

vždy jeden kov. Prokázalo se, že více než 75  % kovových iontů se kompletně nasorbovalo 

v prvních 10- ti minutách. Biosorpční rovnováha nastala po 70 minutách. Při výzkumu 

bylo zjištěno optimální pH 2-5. Pro experimenty biosorpční rovnováhy bylo vybráno 

pH 4,5 (Nasernejad, 2005). 

V následující tabulce 3 a 4 je znázorněn přehled biosorbentů vyrobených 

z rostlinného materiálu a jejich maximální sorpční kapacita pro trojmocný a šestimocný 

chrom. 
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Tabulka 3 Biosorbenty z rostlinných materiálů sorbující Cr(III) 

Typ biosorbentu pH qmax litertura 

Agave lechuquilla 4 21,32 Romero Gonzalez (2006) 

Borassus aethiopum 4,5 6,24 Elangovan  (2008) 

Cabomba caroliniana 5 2,4 Dileepa (2013) 

Čirok 4 6,95 Bernardo (2009) 

Čajový odpad 6 83,3 Arthy (2014) 

Hylocomium splendens 5 42,1 Sari (2008) 

kolokazie jedlá 4,5-5,5 6,07 Elangovan  (2008) 

Kůra vodního melounu 3 172,6 Reddy (2014) 

Leersia hexandra swartz 5 28,64 Li (2009) 

leknín 4,5-5,5 6,12 Elangovan  (2008) 

listy mangrovníku 4,5-5,5 6,54 Elangovan  (2008) 

Odpad z růže 5 67,34 Iftikhar (2009) 

Piliny z topolu 4 5,52 Li (2007) 

Pecky z oliv 4 5,19 Bláuquez (2011) 

rákos 4,5-5,5 7,18 Elangovan  (2008) 

Skořápky pekanových ořechů 5,5 93,01 Vaghetti (2009) 

Semena Moringy olejodárné 5 3,191 Meneghel (2013) 

Talium triangulare 5 40 Babalola (2009) 

vodní hyacint 4,5-5,5 6,61 Elangovan  (2008) 

Vaječné skořápky 5 160 Chojnacka (2005) 
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Tabulka 4 Biosorbenty z rostlinných materiálů sorbující Cr(VI) 

Typ biosorbentu pH qmax litertura 

Atriplex cenescens 2 10,92 Sawalha (2006) 

Agáve lechuquilla 2 33,55 Romero-Gonzalez (2005) 

Alternathera Philoxeroides -  20,45 Wang (2006) 

Borassus aethiopum (nemodif.) 4,5 4,9 Elangovan  (2008) 

Borassus aethiopum (modif.kyselinou) 4,5 7,13 Elangovan  (2008) 

Casia fistula 2 121,95 Abbas (2008) 

Citrus reticulata 2 263,15 Zubair 

cukrová třtina  - 0,63 Garg (2007) 

čajoý odpad  - 54,65 Malkoc (2007) 

dubové listy  - 48,7 Park (2007) 

Hydrilla verticillata  - 247 Baral (2009) 

jehlice borovice  - 21,5 Dakiky (2002) 

kokosové vlákno  - 317,65 Suksabye (2007) 

kolokazie jedlá 4,5-5,5 1,41 Elangovan  (2008) 

Leersia hexandra swartz 2 0,295 Li (2009) 

lignin 2 5,64 Lalvani (2000) 

listy mangrovníku 4,5-5,5 5,72 Elangovan  (2008) 

leknín 4,5-5,5 5,1 Elangovan  (2008) 

Ocimum americanum L.  - 83,33 Levankumar (2009) 

otruby z rýže  - 58,58 Wang (2008) 

otruby z rýže  - 312,5 Singh (2005) 

otruby z pšenice - 40,8  Wang (2008) 

Opuntia ektodermis 4 6,22 Barrera (2006) 

pecky meruňek  - 20,98 Demirbas (2004) 

Phragmites australis  - 58 Rawajhif (2008) 

piliny  - 168,57 Prado (2010) 

rákos 4,5--5,5 1,66 Elangovan  (2008) 

skořápky lískových ořechů 3 17,7 Cimino (200) 

skořápky mandle  - 19,98 Demirbas (2004) 

stonek slunečnice  - 4,9 Jain (2009) 

sója  - 0,28 Daneshvar (2002) 

Thuja orientalis  - 48,8 Oguz (2005) 

vodní hyacint 4,5-5,5 0,34 Elangovan  (2008) 

vlašský ořech  - 18,51 Agarwal (2006) 
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3. Charakteristika chromu 

Chrom (VI) je přirozeně se vyskytující prvek například jako minerál chromit 

(FeCrO4) a krokoit (PbCrO4). Existuje mnoho oxidačních stupňů, z nichž nejzásadnější 

vliv na životní prostředí mají trojmocný chrom a šestimocný chrom, jelikož jsou stabilní. 

Chrom (VI) je známý vyšší stabilitou a toxicitou než chrom (III), protože má vysokou 

rozpustnost, mobilitu a snadno se redukuje (Pitter, 2009; Gomez, 2006). Chrom (VI) je 

strukturově podobný sulfonovým a fosfátovým iontům, které mohou ovlivňovat několik 

metabolických interakcí v buňce a způsobovat toxicitu (Riedel, 1985). 

Metodou AAS (atomová absorpční spektrometrie) se analyzuje obsah kationtů 

trojmocného chromu z roztoku. Tato metoda se provádí podle normy ČSN EN 1233.  

Koncentrace iontů šestimocného chromu ve vodných roztocích se nejčastěji 

stanovuje metodou ultrafialové- viditelné  spektroskopie (UV/VIS) podle normy 

ČSN ISO 11083.  

3.1. Toxikologie chromu 

Toxikologický účinek vychází z působení této formy jako oxidačního činidla, stejně 

jako vznik volných radikálů během redukce z Cr(VI) na Cr(III) vyskytující se uvnitř 

buňky. Výzkum karcinogenity Cr(VI) poukazuje na fakt, že ionty chromu (CrO4
2-

) 

proniknou rychle do buňky a nukleární membrány často skrz aniontové transportní cesty. 

Trojmocný chrom je naproti tomu mnohem pomalejší (Saha, 2010; Das, 2004).  Chrom je 

neesenciální kov způsobující alergie, ekzémy a poruchy dýchacích cest u lidí (Katz, 1993). 

Trojmocný chrom představuje pro lidské tělo důležitou živinu, která napomáhá 

působení inzulínu v lidských tkáních tak, aby tělo mohlo zpracovat cukry, tuky  

a bílkoviny. Šestimocný chrom je naproti tomu karcinogenní a genotoxický. Vdechnutí 

vysokého množství šestimocného chromu způsobuje podráždění nosu, způsobuje kýchání, 

svědění, krvácení z nosu a vznik vředů. Tyto příznaky vykazovali dělníci pracující 

v továrnách vyrábějící Cr(VI). Dlouhodobé vystavení Cr(VI) mělo za následek rakovinu 

plic (Petrlík, 2010). 

Manipulace s tekutými nebo pevnými látkami obsahující Cr(VI) vyvolává vředy na 

kůžích a také alergické reakce zahrnující silné zarudnutí a zduření pokožky (Petrlík, 2010). 
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3.2. Výskyt chromu v ŽP 

Chrom se do životního prostředí dostává především ve formě trojmocné nebo 

šestimocné a to v důsledku přírodních procesů nebo lidské činnosti (Petrlík, 2010). 

Antropogenními zdroji chromu jsou například galvanické a elektrolytické 

pokovování, vodní chlazení, zpracování celulózy, film a fotografie, ochrana dřeva, 

průmyslová výroba slitin. Chrom se také používá v laboratořích jako antioxidant 

(Pitter, 2009; Saha, 2010). Do vodních toků se Cr(VI) dostává z textilní výroby, ze 

zpracování kůží, z výroby barviv a pigmentů, dále ze strojírenství (výroba neželezných 

slitin, nekorodující ocel), ze závodů zabývajících se chromováním (Petrlík, 2010).  

Ohlašovací práh chromu do vod je 50 kg/rok, což je jako objem 5000 m
3
 vypuštěné 

vody o koncentraci chromu 10 mg/l. (MŽP, 2012) 

Světová produkce chromu je asi 9 milionu tun ročně. Z toho největší podíl má 

metalurgický průmysl a jeho výroba kvalitních ocelí. Další zdroje chromu jsou emise 

z klimatizačních chladících věží, kde se sloučeniny chromu používají jako inhibitory 

koroze, ze svařování nerez oceli a z chemické výroby (Bradl, 2005). 

V České republice se za původce znečištění vod chromem označují tyto firmy: 

Aktiva s.r.o. Kaznějov, Synthesia Pardubice, Energoaqua, a.s. Rožnov, Kara Trutnov, 

Hutní závody, a.s. Břidličná, Kovopol a.s. Police nad Metují, Mars Svratka, a.s., Snaha 

Brtnice či Spolchemie Ústí nad Labem (Petrlík, 2010). 

3.3. Reakce chromu ve vodě 

V roztoku se chrom vyskytuje převážně v oxidačním stupni +III a –VI. Chrom (III) 

zůstává ve vodném roztoku v podobě [Cr(H2O6)
3+

]. Vodíkový ion je kyselý (pKa=4) a sráží 

se. Tento proces se nazývá olatace (1) (Saha. 2010). 

 

 

(1) 
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Šestimocný chrom při pH 6 vytváří ve vodném roztoku žlutý tetrahydrát chromitých iontů 

CrO4
2-

. Mezi pH 2-6 se vytváří ionty HCrO4
-
 a oranžovočervené ionty Cr2O7

2-
, které jsou 

v rovnováze. Při hodnotě pH 1 vzniká H2CrO4. Následující rovnice zobrazují závislost pH 

ve vodném roztoku (2-4) (Saha, 2010). 

HCrO4
- 
↔ CrO4

2-
 + H

+
, K=10

-5.9 
(2) 

H2CrO4
 
↔ HCrO4

-
 + H

+
, K=4.1 (3) 

Cr2O7
2-

 + H2O
 
↔ 2HCrO4

-
, K=10

-2.2 
(4) 

Kyselý roztok dichromanu je silně oxidační. Během oxidace se Cr(VI) redukuje na 

Cr(III) za vzniku meziproduktů Cr (V), Cr (IV) a Cr (II). Zásaditý roztok chromu je méně 

oxidující. 

3.4. Biosorpce trojmocného chromu 

Trojmocný chrom může ve vodě podléhat hydrolýzním nebo komplexačním reakcím, 

jejíchž rozšíření závisí hlavně na celkové koncentraci Cr(III), pH a typu aniontů 

přítomných v roztoku. Následující rovnice zobrazuje jednoduchou hydrolýzu Cr(III): 

Cr
3+

 + H2O ↔ Cr(OH)
2
 + H

+
 (5) 

Tato reakce (5) vytváří Cr(OH)
2
 a protony, které přispívají ke zvyšování kyselosti 

roztoku trojmocného chromu. Pokud je Cr(III) zadržen biomasou, reakce se pohybuje 

doleva, spotřebovávají se protony a vzrůstá pH média. Pokud  biosorbent zadrží Cr(OH)
2
, 

reakce se pohybuje doprava a uvolňující protony způsobí zvýšení kyselosti roztoku. Stejně 

tak pH roztoku může být změněno v důsledku uvolňování nebo zachytávání protonů na 

části biosorbentu (Blázquez a kol., 2008). 

Blázquez (2008) ve své studii uvádí, že při hodnotách pH nižších než 3 převládá 

v roztoku Cr
3+

. Při pH blížícím se k 4 převládá v roztoku Cr
3+

 a Cr(OH)
2
. V hodnotách pH 

blízko neurality se chrom vyskytuje v precipitované formě Cr(OH)3. V zásaditém pH je 

dominantní Cr(OH)4
-
. Biosorpce Cr(III) na olivové pecky dosahovala nejlepších výsledků 

(až 90 %) při pH 4-6. Při pH 3 se sorbovalo jen 50 %. Předpokládá se tedy, že vazba mezi 

chromovými ionty a olivovými peckami je uskutečňována převážně iontovými silami mezi 

kovovými ionty a funkčními skupinami biosorbentu, hlavně karboxylovými. Někteří autoři 

tvrdí, že pří nízkém pH si ionty H
+
  konkurují s kovovými ionty, zatímco při vysokém pH 
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retenci může snížit konkurence mezi kovovými formacemi hydrátového typu a aktivními 

místy biosorbentu, modifikovanými povrchními silami pevné anebo precipitované soli. 

Hodnota pH rovněž ovlivňuje iotový stav funkčních skupin, které se podílejí na kovové 

vazbě a vyskytují se v biosorbentu. 

Výzkum Miretzkého (2010), který studoval biosorpce chromu na lignocelulozové 

materiály uvádí, že adsorpce pod pH 2 je zanedbatelná a že se vzrůstajícím pH až do 

hodnoty 5 vzrůstá také schopnost adsorpce. Tento jev si také vysvětluje změnou iontového 

stavu funkčních skupin biosorbentu, zejména karboxylových. V kyselém prostředí se 

vyskytuje také druh objemného chromového iontu jako (Cr(H2O)6
3+

), který je schopen 

vstoupit do mikroporózního systému adsorbentu. Zvýšení pH vede ke snížení koncentrace 

Cr 
3+

 a jiných významných iontů jako Cr(OH)
2+

, které jsou přitahovány negativními silami 

funkčních skupin. 

Kratochvíl (1998) studoval sorpce Cr(III) na mořské řasy a domnívá se, že Cr(III) se 

pravděpodobně sorbuje na mořské řasy mechanismem iontové výměny a tvrdí, že je velmi 

obtížné stanovit stechiometricky výměnu ze změn pH probíhajících v systému, protože ve 

stejné chvíli se protony podílejí na různých reakcích. Kratochvíl prováděl experimenty 

s použitím biomasy obsahující vápník, bez úpravy pH. Měřil zachytávání Cr(III) a 

uvolňování Ca
2+

, čímž ověřil svou teorii. Hodnota pH roztoku klesala během experimentu, 

až získala konečnou hodnotu mezi 3,3- 3,8, což záviselo na koncentraci kovu v roztoku. 

Výsledkem experimentu bylo, že 90 % Cr(III) se sorbuje na biomasu jako dvojmocný 

kationt, pravděpodobně  Cr(OH)
2+

 a zbylých 10 %  je vysorbováno jako forma Cr
3+

 

kationtu.  

3.5. Biosorpce šestimocného chromu 

Proces biosorpce chromu ovlivňuje oxidační stupeň chromu a hodnota pH. 

Šestimocný chrom může být lehce redukován na trojmocnou formu v přítomnosti zejména 

pevného sorbentu a kyselého roztoku. Mnohé studie se zabývají eliminací Cr(VI), ale jen 

pár z nich analyzuje kombinovaný vliv retence Cr(VI) na sorbent a jeho redukci na Cr(III). 

Mechanismus odstraňování Cr(VI) z roztoku může zahrnovat dva současně probíhající 

mechanismy: 

1) Redukci Cr(VI) na Cr(III) v přítomnosti biosorbentu a kyselého roztoku. 
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2) Retence původního Cr(VI) biosorbentem, stejně jako formování Cr(III) v procesu 

redukce 

Blázquez (2008) prováděl pokusy eliminace Cr(VI) bez biosorbentu, kde dokazuje, 

že bez přítomnosti biosorbentu redukce Cr(VI) na Cr(III) neprobíhá. Konečná koncentrace 

chromu v roztoku je prakticky totožná se vstupní koncentrací v roztoku  

a proto studie tvrdí, že k precipitaci Cr(VI) nedochází jako v případě Cr(III).  Na druhé 

straně Cr(VI) se lehce hydrolyzuje ve vodě. V koncentracích menších než 500 mg/l 

převládají převážně anionty HCrO4
-
 a CrO4

2-
. Rovnováha mezi těmito anionty závisí 

na pH. 

HCrO4
-
 ↔ H

+
 + CrO4

2-
 (6) 

Při nízkém hodnotě pH převládají anionty HCrO4
-
, kdežto při vyšším pH převládají 

v roztoku anionty CrO4
2-

. V roztoku se mohou vyskytovat i jiné formy chromu, jako 

Cr2O7
2-

, Cr3O10
2-

 nebo Cr4O13
2-

, kterým se mohou zvyšováním pH měnit oxidační stavy. 

Šestimocný chrom má negativní náboj, snížení pH způsobí, že povrch sorbentu se díky 

protonaci funkčních skupin nabije kladně a vytvoří se tak mezi sorbentem a anionty 

chromu silná vazba. Jak pH vzrůstá, tak koncentrace H
+
 iontů klesá a povrch sorbentu se 

nabíjí záporně, což zabraňuje retenci chromu. To odůvodňuje, proč Cr(VI) se sorbuje jen 

v kyselém pH. 

Blázquez uvádí, že Cr(VI) se biosorbuje (až 80 %) na olivové pecky z roztoku  

o hodnotě pH 2. Pokud pH zvýšil, klesla biosorpce až na pouhých 15 %. Biosorpce Cr(VI) 

je tedy proveditelná pouze ve velmi kyselém roztoku (pH < 2). Při pH < 3 kombinovaný 

mechanismus biosorpce, neboli biosorpce a redukce na Cr(III). Redukce chromu může 

probíhat následovně: 

HCrO
4-

 + 7H
+
 + 3e

-
 ↔ Cr

3+
 + 4H2O (7) 

CrO4
2-

 + 8H
+
 + 3e

-
 ↔ Cr

3+
 + 4H2O (8) 

Cr2O7
2-

 + 14H
+
 + 6e

-
 ↔ 2Cr

3+
 + 7H2O (9) 

Reakce (7-9) ovlivňují činidla, povaha a pH media. Spotřeba protonů je také zřejmá, 

a proto dochází k redukci Cr(VI) na Cr(III) v kyselém roztoku. Hodnota kyselého pH 

roztoku (pH < 2) se nemění, ale může docházet k jeho snižování. V případě studie na 
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olivové pecky je kyselost roztoku udržována také díky acido-bazickým vlastnostem pecek 

a jejich funkčních skupin. Ty jsou také zodpovědné za redukci Cr(VI) na Cr(III).  

Miretzky a kol.(2010) také uvádí ve své práci dva mechanismy adsorpce 

šestimocného chromu, avšak mechanismu redukce dále ještě rozvádí na redukci přímou  

a nepřímou. Přímá redukce Cr(VI) na Cr(III) se vyskytuje ve vodní fázi kontaktem se 

skupinou elektron-donorů bio materiálů, které mají hodnotu redukčního potenciálu nižší 

než Cr(VI). Ionty Cr(III) zůstávají v roztoku nebo vytvářejí komplexy s vazebnými 

skupinami přítomnými v biomateriálu. 

Mechanismus nepřímé redukce  se skládá ze 3 kroků: 

1) Vazba aniontového Cr(VI) na pozitivně nabité skupiny, jako jsou amino 

a karboxylové skupiny,  na povrchu biomateriálu. 

2) Redukce Cr(VI) na Cr(III) vlivem přilehlých elektron donorových skupin 

3) Vypuštění Cr(III) do roztoku vlivem odporu mezi pozitivně nabytími ionty Cr(III) a 

pozitivně nabitými skupinami na povrchu biomateriálu., nebo vlivem komplexace 

Cr(III) s přilehlými skupinami. 

Redukce Cr(VI) na Cr(III) se vyskytuje po biosorpci na biomasu, jako jsou rostliny, 

bakterie, řasy a houby zejména v kyselém prostředí vlivem vysoké hodnoty redoxního 

potenciálu. Ionty Cr(VI) zůstávají  navázány na povrchu biomateriály, pokud se na něm 

vyskytují skupiny elektron donorů anebo protonů v roztoku. Míra odstranění Cr(VI) 

vzrůstá se vzrůstající dávkou biosorbentu. Výskyt přímé nebo nepřímé redukce závisí na 

biosorpčním systému, tedy na pH, teplotě, typu biomateriálu a koncentraci kovu. V obou 

mechanismech je vliv pH významný, jelikož protony hrají důležitou roli v reakcích. Nízké 

pH způsobí, že se povrch biomateriálu nabije pozitivně, amino a karboxylové skupiny se 

protonují a posilují míru odstranění aniontů Cr(VI) z roztoku. Spotřeba H
+
 iontů při 

redukci Cr(VI) vede k tomu, že se zvyšuje pH roztoku (Miretzky, 2010). 

Ve studii biosorpce chromu na vodní rostliny, došel Elangovan a kol.(2008)  

k stejným závěrům, a to, že pokud Cr(VI) příjde do kontaktu s organickou látkou nebo 

redukčním činidlem, zejména v kyselém prostředí spontánně se redukuje na Cr(III), 

protože Cr(VI) má vysoký redukční potenciál. Zaznamenal kompletní redukci Cr(VI) na 

Cr(III) v pH 1-5. Trojmocný chrom se částečně navázal na biomasu. 
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4. Metodický postup 

4.1. Použité biosorbenty 

Pro sorpci Cr(III) a Cr(VI) byly požity biosorbenty ze stonku a listu z rostliny 

Reynoutria japonica a celé řasy Spirogyra sp. 

Reynoutria japonica 

Reynoutria japonica (křídlatka japonská) patří do čeledi Polygonaceae 

(rdesnovitých), řádu Caryophyllales (hvozdíkovtvárných), třídy Rosopsida  

(dvouděložných) a oddělení Magnoliophyta (krytosemenných), podříše Trachebionta 

(cévnatých) rostlin. Původně pochází z jihovýchodní Asie a do Evropy byla zavlečena 

v první polovině 19. století. Dnes roste v severní i střední Evropě a byla zavlečena i do 

jižní Ameriky. Rod byl pojmenován na počest vlámského mecenáše botaniky Karla van 

Sint Omaars (van Reynoutre). Reynoutria japonica byla původně pěstována jako 

dekorativní rostlina v parcích a zahradách odkud rychle zplaňuje. V dnešní době patří tato 

rostlina mezi silně invazivní druhy, jelikož se často a především rychle šíří a vytlačuje 

původní rostlinstvo. Množí se vegetativně a upřednostňuje kyselé a vlhké půdy 

(Houska, 2007). 

Reynoutria japonica je vytrvalá, statná rostlina, která dorůstá výšky 1,5- 2m. Je to 

dvoudomá bylina s přímou, dutou, oblou a dužnatou lodyhou. Listy má střídavé, řapíkaté, 

čepel je vejčitá na vrcholu špičatá, na bázi uťatá. Kvete v latě mnohokvětých lichoklasů 

vyrůstajících v úžlabí listu. Plodem je nažka (Houska, 2007). 

Křídlatka japonská se často vyskytuje v chráněných krajinných oblastech, kde 

vytváří husté porosty vytlačující původní rostlinstvo. Je proto cíleně ničena, hlavně podél 

vodních toků, aby se zabránilo k jejímu dalšímu šíření. 

Podle mnohých výzkumů je Reynoutria japonica vhodná k biosorpci iontů Zn(II) 

a Cr(III) a mnohých jiných rizikových prvků např. Pb, Co, As, Hg, Mn a také se uvažuje 

o jejím energetickém využití. V předchozí studii mé diplomové práce se potvrdilo, že 

křídlatka japonská dokáže sorbovat chromité ionty. Proto chci tuto studii rozšířit o sorpci 

chromových iontů a tudíž najít využití pro tento druh invazivní rostliny.  

Křídlatka japonská je velmi odolná proti nejrůznějším plísním a chorobám a proto ji 

lze použít mimo jiné jako ochranný protiplísňový prostředek vyluhováním listů ve vodě 
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nebo alkoholu. Je to antioxidant a obsahuje látku tzv. protykin, která pozitivně ovlivňuje 

cévy a srdce a snižuje riziko srdečního infarktu. Je to také fytoestrogen, jenž u žen projevy 

menopauzy a u mužů je účinný při problémech s prostatou (Arndt, 2009). 

Na obrázku 1 a 2 můžeme vidět květ, stonek a list Reynoutria japonica.  

 

Obrázek 1 Křídlatka japonská (Reynoutria japonica)- květ a list (foto:autor) 

 

Obrázek 2 Křídlatka japonská (Reynoutria japonica)- stonek a list (foto:autor) 

 

 

 

 

 



26 
 

Spirogyra sp. 

Spirogyra sp. neboli česky šroubatka je druh vláknitých sladkovodních řas 

příslušících do čeledi Zygnemataceae, řádu Zygnematales, třídy  Zygnematophyceae 

(spájivky) a oddělení Charophyta. Má nevětvenou stélku, která je na omak slizká. Vlákna 

má široká 8-100 µm. Spirogyra sp. má válcovité buňky, ve kterých je spirálně stočený 

jeden i více chloroplastů s pirenoidy, odtud dostala název šroubatka. Rozmnožuje se 

pohlavně pomocí kopulačních kanálků, které se vytvoří přiložením dvou vláken k sobě. 

Prostřednictvím kopulačních kanálků dojde ke splynutí buněčných obsahů (žebříčkovitá 

konjugace). Boční konjugace vzniká mezi dvěma sousedními buňkami téhož vlákna. 

Spirogyra sp. tvoří ve vodě viditelné chomáče. Vyskytuje se převážně ve stojatých, nebo 

mírně tekoucích vodách. Obvyklá stanoviště jsou příkopy, kanály, mělké rybníky, kaluže 

(Poulíčková, 2001). Tato řasa roste na jaře v podmínkách dostatečného slunečního svitu  

a přiměřené teploty. Produkuje mnoho kyslíku, který zůstává ve formě malých bublin 

zachycených mezi vlákny a těmi je Spirogyra sp. vynášena k hladině, kde tvoří 

charakteristické chomáče (Melčáková, 2010). 

Spirogyra sp. je mnohými vědci považována za snadno dostupný zdroj biomasy, 

která je vhodná k odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Tato řasa je vhodná jak 

k akumulaci, tak sorpci kovů jako měď, chrom, zinek a fluorid a jiných (Gupta, 2008). 

Spirogyra sp je vhodná jak k biosorpci aniontů Cr(VI) (Gupta, 2001), tak iontů Cr(III) 

(Bishnoi, 2006). Tato řasa má tedy výborné sorpční vlastnosti i kapacitu, které mohou být 

v budoucnu v oblasti biosorpce, či bioakumuace velmi dobře zužitkovatelné.  

Vnější buněčná stěna Spirogyry sp. je tvořena z celulózy, zatímco vnitřní buněčná 

stěna je tvořena z pektinu, což je heterogenní skupina rozvětvených polysacharidů 

s vysokým podílem negativně nabitých reziduí galakturonových kyselin. Typické je pro 

Spirogyra sp., jak už bylo zmíněno, šroubovicové uspořádání chloroplasů. Chloroplasty 

jsou zakotveny v okrajové části cytoplasmy. Počet a tvar chloroplastů je proměnlivý 

(Melčáková, 2010). Na obrázku 3; 4; 5 můžeme vidět mikroskopické fotky Spirogyra sp.  

a její uspořádání chloroplastů. 
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Obrázek 3 Vlákno Spirogyra sp. 

(foto: Kaštovský) 

 

Obrázek 4 Vlákna Spirogyra sp. 

(foto: Kaštovský) 

 

Obrázek 5 Konjugace Spirogyra sp. 

(foto: Kaštovský) 

 

Na obrázku 6 můžeme vidět přirozené stanoviště  Spirogyra sp.v CHKO Poodří. 

 

Obrázek 6 Přirozené stanoviště Spirogyra sp. v CHKO Poodří (foto:autor) 

 

 

  

 



28 
 

4.2. Příprava biosorbentu 

Reynoutria japonica 

Biosorbent z rostliny Reynoutria japonica pochází z oblasti nízkého antropogenního 

zatížení CHKO Poodří. Zvlášť stonek a list křídlatky japonské byl na vzduchu vysušen, 

dále rozdrcen v přístroji FRITCH PULVERISSETE 19 a proset na velikosti menší než 

1 mm. Podle literárních údajů Voleského (1998) se ideální velikost granulí biosorbentu 

pohybuje od 0,5-2 mm, proto byla v našem případě zvolena ideální velikost 1 mm, kdy 

nedochází k nadměrnému rozprášení částic jako v případě velikosti 0,5 mm. Následně byla 

biomasa promyta destilovanou vodou, vysušena v sušárně MEMMERT při 75 °C po dobu 

24 hodin až po dosažení konstantní hmostnosti. Část usušené biomasy se aktivovala  

v 0,1 M HCl, další část v 0,1 M NaOH po dobu 60 minut a poslední část se nechala bez 

aktivace. Poté se přefiltrovala a propláchla 2x destilovanou vodou. Po aktivaci se biomasa 

opět sušila po dobu 24 hodin při teplotě 75 °C. Biosorbent se připravil jako směs stonku  

a listu v poměru 1:2, neboli 1 g stonku a 2 g listu. Na obrázku 7 vidíme původní rostlinu 

křídlatku japonskou, na obrázku 8 je drtící mlýn FRITCH PULVERISSETE 19 a na 

obrázku 9 je směs stonku a listu Reynoutria japonica, a) bez aktivace b) aktivovaná 

0,1 M HCl c) aktivovaná 0,1 M NaOH, připravená k biosorpci. 

 

 

Obrázek 7 Stonek a list křídlatky japonské (foto: autor) 

 

Obrázek 8 Drtící mlýn FRITCH 

PULVERISSETE 19 (foto:autor) 
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Spirogyra sp. 

Sběr a úprava řasy 

Řasa rodu Spirogyra sp. byla odebrána z přírodní lokality CHKO Poodří (viz. 

Obrázek 6) a 2x promyta destilovanou vodou. Větší část biomasy byla následně rozložena 

na filtrační papír, aby byla odsáta přebytečná voda a poté byla 2 dny sušena na slunci  

a poté 24 hodiny při konstatní teplotě 60 °C v sušárně MEMMERT až do dosažení 

konstantní hmotnosti. Získaný sorbent byl rozetřen v třecí mísce na prášek a byl připraven 

k biosorpci a další upravě. Menší část biomasy byla po odebrání uchována v nádobě 

s původní vodou a byla připravena na kultivaci v laboratorních podmínkách. Na obrázku 

10 a 11 můžeme vidět Spirogyra sp. těsně po odebrání z přírodní lokality a také řasu 

připravenou k sušení. 

 

Obrázek 10 Spirogyra sp. po odběru z přírodní lokality 

 

Obrázek 11 Spirogyra sp. připravena k sušení 

 

 

 

 

Obrázek 9 Směs stonku a listu Reynoutria japonica a) bez aktivace b) aktivovaná 0,1M HCl c) aktivovaná 0,1M 

NaOH (foto:autor) 
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Kultivace řasy 

Kultivace řasy proběhla v laboratořích Institutu čistých technologiíí težby a užití 

energetických surovin na VŠB-TUO, kde se nacházel bioreaktor Minifors vhodný pro 

kultivaci bakterií a přípravu kultivačních médií objemu 2,5 l (INFORS HT, Švýcarsko). 

Kultivace řasy proběhla v již zmiňovaném bioreaktoru v médiu podle Jaworského 

(tabulka 5), které má následující složení [47]: 

Tabulka 5 Složení média podle Jaworského 

  Chemikálie  
zásobní roztok (g/l 

dH2O) 
množství (do 1l) 

1 Ca(NO3)2.4H2O 20 1 ml 

2 KH2PO4 12,4 1 ml  

3 MgSO4.7H2O 50 1 ml 

4 NaHCO3 15,9 1 ml 

5 EDTA  Tab.4 1 ml 

6 Roztok stopového množství kovů Tab.4 1 ml 

7 NaNO3 80 1 ml 

8 Na2HPO4.12H2O 36 1 ml 

9 Vitamínový roztok Tab.4 1 ml  

 

 Médium se připravilo rozpuštěním zásobních roztoků 1-9 (1 ml od každého) v 1 l 

destilované vody. Složení EDTA, roztoků stopového množství kovů a vitamínového 

roztoku je zobrazeno v tabulce 6. 

Tabulka 6 Složení komponentů zásobních roztoků 

  Chemikálie množství (do 200ml) 

EDTA 
FeNa-EDTA 0,45 g 

Na2EDTA 0,45 g 

Roztok stopového 

množství kovů 

H3BO3 0,496 g 

MnCl2.4H2O 0,278 g 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 0,20 g 

Vitamínový roztok 

cyanocobalamin 0,008 g 

thiamine HCl 0,008 g 

biotin 0,008 g 
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Po dosažení stacionární fáze růstu se biomasa 2x promyla destilovanou vodu (1 g 

biomasy na 1 l destilované vody. Promytí se provedlo za účelem odstranění zbytků živného 

média. Dále se biomasa přefiltrovala přes filtrační papír a sušila se na slunci 2 dny a poté 

24 hodiny při konstantní teplotě 60 °C v sušárně MEMMERT až do dosažení konstantní 

hmotnosti. Získaná usušená biomasa byla rozetřena v třecí misce na prášek. K analýzám  

byla použita vykultivovaná a čistá biomasa řasy Spirogyra sp. K experimentům byla 

použita biomasa původní Spirogyra sp. z oblasti CHKO Poodří, jelikož bylo ze stanoviště 

nasbíráno její velké množství, které bylo schopno pokrýt celý výzkum. Na obrázku 12 je 

vyfocen Bioreaktor Minifors INFORS HT v kterém právě probíhá kultivace řasy rodu 

Spirogyra sp. 

 

Obrázek 12 Biorektor Minifors INFORS HT 

 

Úprava Spirogyra sp. před biosorpcí  

 Usušená Spirogyra sp. se rozdělila na 3 části. Jedna část se nechala čistá, bez 

aktivace, druhá část se aktivovala v 0,1 M HCl po dobu 60 minut a třetí část se aktivovala 

v 0,1 M NaOH po dobu 60 minut. Po aktivaci se biomasa promyla destilovanou vodou  

a sušila se při teplotě 60 °C až po dosažení konstatní hmotnosti. Na obrázku 13 jsou 
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vyfoceny vzorky Spirogyry sp připravené k biosorpci chromu. Vzorky představují 

Spirogyra sp za a) neaktivovanou b) aktivovanou 0,1 M HCl a c) aktivovanou 

0,1 M NaOH. 

 

Obrázek 13 aktivovaná 0,1 M HCl Spirogyra sp a) neaktivovaná b) aktivovaná 0,1 M HCl c) aktivovaná 0,1 M 

NaOH 

4.3. Příprava vodných roztoků obsahujících ionty chromu 

Zásobní roztok šestimocného chromu byl připraven v odměrné baňce na 100 ml 

rozpuštěním 0,2829 g K2Cr2O7 a doplněním destilované vody po rysku. Roztok byl stálý  

a 1 ml tohoto roztoku obsahoval 1 mg Cr(VI). Z tohoto zásobního roztoku se příslušným 

ředěním připravovaly roztoky k experimentům o daných koncentracích. Příslušné 

koncentrace během celého výzkumu byly měřeny dle normy ČSN ISO 11083 Jakost vod-

 Stanovení Cr(VI)- Spektrofotometrická metoda s 1,5- difenylkarbazidem. Metoda 

ultrafialové viditelné spektroskopie (UV/VIS). 

Zásobní roztok trojmocného chromu byl připraven v odměrné baňce na 100 ml 

rozpuštěním 0,5124 g CrCl
3
.6H2O  a doplněním destilované vody po rysku. Roztok nebyl 

stálý, musel se připravovat vždy čerství v den měření a 1 ml tohoto roztoku obsahoval 

1 mg Cr(III). Z tohoto zásobního roztoku se příslušným ředěním připravovaly roztoky 

k experimentům o daných koncentracích. Příslušné koncentrace během celého výzkumu 

byly měřeny dle normy ČSN EN 1233 Jakost vod- Stanovení chromu- Metody atomové 

absorpční spektrometrie.  
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4.4. Výzkum biosorpce chromu  

4.4.1. Stanovení časového profilu sorpce 

Stanovení kinetiky sorpce kovů biosorbentem je důležité pro stanovení sorpční 

isotermy. Vazba kovů na povrch biosorbentu je rychlý proces, který nezávisí na 

metablismu buňky a dochází k němu zpravidla v krátké době, kdy biosorbent příjde do 

styku s kovovými ionty (Melčáková, 2010).   

Sorbent v koncentraci 1 g/l a 10 g/l pro Reynoutria japonica a 1 g/l pro Spirogyra sp. 

byl suspendován v 250 ml Erlenmeyerových baňkách o objemu 100 ml v roztoku 

obsahující ionty šestimocného (trojmocného) chromu o koncentraci 10 mg/l. Obsah vzorku 

byl promícháván na třepačce MultiTron 2 s parametrem třepání 200 otáček za minutu při 

pokojové teplotě 25 °C. pH roztoku bylo měřeno a upraveno 0,1 M roztokem NaOH nebo 

HCl na požadované hodnoty, u šestimocného chromu 2; 3; 4 a u trojmocného chromu na 

hodnoty 4; 5; 6. V pravidelných časových intervalech byl odebrán vzorek roztoku kovu 

i s biomasou a přefiltrován přes filtrační papír. Odebraný vzorek roztoku kovu byl odebrán 

a zakonzervován 2%  HNO3. 

4.4.2. Stanovení sorpční isotermy 

Sorpční isoterma se stanovuje k popisu výsledků sorpční rovnováhy využívající 

různé typy biosorbentů. Díky této křivce je umožněno kvantitativní ohodnocení sorpčních 

vlastností biosorbentů pro jeden kov v sorpčním systému. Pro případ sorpce kovu z roztoku 

vyjadřuje sorpční isoterma závislost množství navázaného kovu (q) na jeho konečné 

koncentraci v roztoku v rovnováze (Cf). 

Při procesu určování isotermy by nemělo docházet ke změnám všech ostatních 

parametrů systému jako je pH, síla iontové vazby, koncentrace druhého sorbátu apod. [22]. 

Stanovení sorpční isotermy je založeno na sledování poklesu kovu v roztoku o šesti 

různých koncentracích Cr(VI) poř. Cr(III) po míchání roztoku a biosorbentu.v určitém čase 

při konstantním pH.  Sorbáty se připravily v koncentracích 10; 25; 50; 75 a 100 mg/l. jejich 

pH se upravilo 0,1 M NaOH nebo 0,1 M HCl na předem stanovenou hodnotu pH 2-4 pro 

Cr(VI) a pH 4-6 pro Cr(III). Podle normy, ČSN ISO 11083 pro Cr(VI) (popř. 

ČSN EN 1233 pro Cr(III), se stanoví počáteční koncentrace iontů chromu ze všech vzorků 

roztoků. Do každého vzorku se přidá pevný sorbent. Koncentrace biosorbentu byla 1 g/l  



34 
 

a 10 g/l pro Reynoutria japonica a 1 g/l pro Spirogyra sp. Vzorky byly míchány na 

třepačce MultiTron 2 s parametrem třepání 200 otáček za minutu po dobu, která se 

stanovila na základě výsledků kinetiky sorpce. Na konci kontaktní doby byl vzorek 

přefiltrován od roztoku vzorku kovu přes filtrační papír. Konečná koncentrace kovu 

v roztoku po biosorpci byla měřena opět podle příslušné normy.  

Kvalita sorbentu se určila podle toho, kolik sorbátu dokáže přitáhnout a imobilizovat. 

Vychytávání kovu (q) biosorbentem nám určuje rovnice (10), neboli jaké je množství 

sorbátu, navázaného na hmotnostní jednotku sorbentu. 

q=V(ci-cf)/m                                                                   (10) 

kde: 

V je objem roztoku s kovem, který je kontaktován se sorbentem (l) 

Ci a Cf jsou počáteční a konečná koncentrace kovu v roztoku (mg/l) 

m je množství přidaného biosorbentu (g) 

4.4.3. Desorpce 

Měření desorpce bylo založeno na sledování nárůstu koncentrace kovu v desorpčním 

činidle. Z výsledných hodnot koncentrace kovu se vypočítala desorpce qD a desorpční 

poměr kovu D. 

Po procesu biosorpce byla přefiltrovaná a nasorbovaná biomasa rostliny a řasy 

sušena několik dnů při pokojové teplotě 25 ºC. Vzorky pro desorpci byly připraveny 

smícháním vysušené nasorbované biomasy ze stejných měření.  

Jako desorpční roztok byly použity kyselina sírová 0,5 M H2SO4 (u šestimocného 

chromu) respektive kyselina chlorovodíková 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH (u trojmocného 

chromu). Desorpce probíhala v 250 ml Erlenmayerových baňkách, do kterých bylo 

odměřeno 50 ml desorpčního roztoku a 0,5 g vysušeného a nasorbovaného biosorbentu. 

Takto připravená směs pak byla míchána po dobu 60 minut při neudržovaném pH na 

třepačce tak, aby nedocházelo k usazení biomasy na dně nebo aby neplavala na hladině.  

 Po uplynutí hodinového míchání a tedy ukončení desorpčního procesu se 

směs přefiltrovala přes filtrační papír a 20 ml filtrátu se odebíralo do čisté vzorkovnice  

a byly analyzovány dle příslušných norem ČSN ISO 11083 pro Cr(VI), popř. 

ČSN EN 1233 pro Cr(III). 
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Výpočet desorpce qD hodnotí množství desorbovaných iontů  

z biosorbentu a vypočítá se podle obecné rovnice: 

m

)cc(V
q CDD
D




 (11) 

  

Desorpční poměr kovu (D) se vypočítá jako podíl množství kovu desorbovaného (cD) 

k množství kovu adsorbovaného (ci) vynásobený 100. 

 D = 
  

  
 100 (12) 

4.4.4. Stanovení sorpčních modelů 

Model Pseudo druhého řádu 

Ve studiích se používají ve velké míře dva modely- pseudo- prvního řádu a pseudo- 

druhého řádu. Oba modely jsou vhodné k modelování dat kinetiky sorpce. Pro naše 

stanovení kinetiky sorpce byl vybrán model psedu druhého řádu v jeho integrované  

a linearizované formě (13). 

t/qt= 1/k2qe
2 
+ t/qe     (13)                                                  

kde: 

k2 je rychlostní konstanta adsorpce druhého řádu (g/mg/min) 

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

qe je množství kovu sorbovaného v rovnováze (mg/g) 

Pokud vynesenými body můžeme proložit přímku, pak je rovnice použitelná  

a hodnoty k2 a qe jsou určeny z linearizovaného tvaru v souřadnicích t/q vs. t. Pro aplikaci 

tohoto modelu není nutné experimentální určení qe (Melčáková, 2010). 

Sorpční rovnováhu můžeme popsat pomocí- Langmuira a Freundlicha. Oba modely 

se dají aplikovat pouze při konstantním pH. 

 



36 
 

Langmuirova adsorpční isoterma 

Langmuirův model předpokládá, že všechna vazebná místa jsou prázdná a místa 

sousední se neovlivňují. Rychlost adsorpce závisí na koncentracích rozpuštěné látky  

a počtu volných míst [19]. Langmuirova rovnice má tvar [19]: 

q=qmaxbcf/ 1+bcf             (14)                                                                        

Langmuirova rovnice je použitelná pro analytické vyjádření adsorpční isotermy 

pokud vynesenými body můžeme proložit přímku. qmax a b může být determinováno 

z lineárního tvaru v souřadnicích (cf/q vs. cf) pro Langmuira 1 nebo (1/q vs.cf) pro 

Langmuira 2 [41]. 

Langmuirovy isotermy slouží pro informaci o účinnosti biosorbentu sorbovat určitý 

kov. Pro vyhodnocení výsledků jsou velmi důležité hodnoty maximální adsorpce qmax  

a afinity b. Čím vyšších hodnot nabývají, tím lepších výsledků jsme dosáhli. 

Freundlichova adsorpční isoterma 

Freundlichova adsorpční isoterma platí, pokud jsou adsorpční místa navzájem 

ekvivalentní, tudíž pokud je povrch heterogenní. Adsorbované částice se nesmí ovlivňovat 

a musí mít aktivní místa rozložena podle absorpčních tepel [44]. Freundlichova isoterma 

má tvar: 

q=k/cf 
1/n                                                                                                                 

(15) 

Pro zpracování dat je vhodné zlogaritmovat lineární tvar freundlichovy rovnice na: 

logq=1/nlog(cf)+log(k)                                     (16) 

Vynesením log (q) proti log (cf) dostaneme přímku se sklonem 1/n a průnikem 

v log (k) [45]. 
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4.5. Analytické metody 

V naší studii byly použity analýzy FTIR, SEM a BET, které jsou popsány v dalších 

podkapitolách. V neposlední řadě byly prováděny analýzy AAS (atomová absorpční 

spektrometrie) kterou se analyzoval obsah kationtů kovu z roztoku. Tato metoda prováděla 

podle normy ČSN EN 1233 pro Cr(III). Metodou ultrafialové viditelné spektroskopie 

(UV/VIS) se analyzoval obsah aniontů kovů v roztoku. Tato metoda se prováděla podle 

normy ČSN ISO 11083 pro Cr(VI). 

4.5.1. FTIR analýza 

Metodou FTIR spekter se identifikovala přítomnost funkčních skupin vyskytujících 

se v buněčných stěnách. IČ spektra vzorků této studie byla naměřena na FTIR 

spektrometru Nicolet 6700, ThermoFisherScientific (USA) ve střední oblasti IČ záření od 

4000 do 400 cm
-1

technikou bromidové pelety při 64 skenech, s rozlišením 4 cm
-1

. Analýzy 

byly prováděny na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.- Ostrava. 

4.5.2. SEM analýzy 

SEM analýza, nebo- li elektronová rastrovací mikroskopie provedla snímkování 

vzorků pomocí skenovacího elektronového mikroskopu FEI Quanta 650 FEG (FEI, USA) 

na pracovišti elektronové mikrosondy Institutu čistých technologiíí težby a užití 

energetických surovin VŠB-TUO. 

4.5.3. BET analýza 

BET analýzou se stanovuje specifická plocha povrchu. Vědci Stephen Brunauer, 

Paul Hugh Emmett a Edward Teller v roce 1938 vytvořili isotermu pro adsorpci plynu na 

povrchu pevných látek do multivrstev na sebe, jelikož Langmuirova isoterma je pro tento 

typ adsorpce nepoužitelná. Na základě tohoto pravidla fizisorpce molekul plynu na 

povrchu látek pevného skupenství vznikl na základě metody měření specifické plochy 

povrchu materiálu označované zkratkou BET (počáteční písmena jmen výše zmíněných 

vědců). Metoda podléhá mezinárodní normě ISO 9277: 2010, která určuje standardizaci 

měření specifické plochy povrchu fyzikální sorpcí plynu a vyhodnocení BET. Adsorbátem 

v této metodě je používán dusík při teplotě 77 K, který určuje plochu povrchu a distribuci 

velikosti pórů. Jiné používané plyny jsou argon a krypton, který se se používá při analýze 

nízkých specifických ploch povrchu.  
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Nejpoužívanější metodou pro měření adsorbovaného plynu je metoda volumetrická. 

Jiné metody, které se také používají, jsou například gravimetrické nebo spektroskopické. 

Volumetrická metoda je aplikovatelná na měření dusíkatých nebo kryptonových isoterem. 

Principem této metody je, že známé množství plynu se vypustí do prostoru vzorku a čeká 

se na ustálení rovnováhy.  Vytvoří se tzv,, mrtvý plyn‘‘, což je plyn mimo vzorek. Plyn, 

který se adsorbuje je rozdíl mezi vpuštěným plynem a ,,mrtvým plynem‘‘. 

Před analýzou se musí proběhnout příprava vzorku a to jeho odplynění. Odplynění se 

provádí za zvýšené teploty s ohledem na stabilitu vzorku. Tento proces trvá v řádu 

několika hodin, avšak je nezbytně nutný pro přesné měření BET. Experimentální isotermy 

lze zařadit do šesti základních tvarů charakterizující daný systém (obrázek 14).  Klasifikaci 

udává mezinárodní organizace IUPAC (Pechoušek, 2010). 

 

  

V našem případě analýz se jedná o volumetrickou metodu (fyzisorbce)- fyzikální 

adsorpce a desorpce dusíku na adsorbát až do tlaku 10
8
 torrů.  Měřilo se na přístroji 

Autosorb iQ (Quantachrome Instruments - USA) v laboratoři fyzikálně-chemických metod 

Institutu čistých technologiíí težby a užití energetických surovin VŠB-TUO.  

 

Výsledky z analýz jsou uvedeny v kapitole 5. Výsledky a diskuze. 

Obrázek 14 Tvary isoterem BET analýzy (Pechoušek 2010) 
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5. Výsledky a diskuze 

5.1. Stanovení kinetiky sorpce 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny výsledky studie kinetiky sorpce Cr(VI) 

a Cr(III) na biosorbent z Reynoutria japonica a Spirogyra sp. 

Kinetika sorpce Cr(VI) na biosorbent z Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

Na obrázku 15 a 16 je znázorněna závislost času na změnách hodnot specifické 

sorpce q, neboli kinetika sorpce Cr(VI) na neaktivovanou Spirogyra sp. a Reynoutria j. 

Z grafů můžeme usoudit, že nejlepších výsledků v těchto experimentech bylo dosaženo  

u Spirogyra sp. již po 60 minutách kontaktní doby při upravovaném pH roztoku na 

hodnotu  2. Za tuto dobu se adsorbovalo až 90 % chromových iontů. U Reynoutria j. byla 

ideální kontaktní doba 60 minut při upravovaném pH roztoku na hodnotu 3. V tomto 

případě se biosorbovalo na rostlinu 70 % iontů šestimocného chromu. Dávka sorbentu byla 

1 g/l pro Spirogyra sp. a 10 g/l pro Reynoutria japonica. 

Gupta a kol. (2001) studovali neaktivovanou řasu Spirogyra sp. Řasu přidávali 

v dávce 5 g/l do roztoku chromových iontů o koncentraci 5 mg/l. Při hodnotě pH 2 roztoku 

dosáhli až 96 % úspěšnosti odstranění šestimocného chromu z roztoku. Gupta předpokládá, 

že adsorpce Cr(VI) v hodnotách pH pod 3 probíhá tak, že negativně nabitý chrom se váže 

skrz elektrostatické síly na pozitivně nabité funkční skupiny biosorbentu. 

 

Obrázek 15 Graf časového profilu sorpce Cr(VI) na neaktivovanou Spirogyra sp., pH 2-4, dávka 1 g/l. 
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Obrázek 16 Graf časového profilu sorpce Cr(VI) na neaktivovanou Reynoutria j., pH 2-4, dávka 10 g/l. 

 

Na obrázku 17 a 18 je kinetika sorpce Cr(VI) na Spirogyra sp. a Reynoutria j. 

aktivovanou 0,1 M HCl. V těchto případech experimentů se při při pH 2 a 3 dosáhlo 

obdobných výsledků. Z praktického hlediska je úprava pH roztoku na hodnotu 3 mnohem 

perspektivnější, jelikož při úpravě roztoku chromitých iontů se nemusí přidávat tolik 

kyseliny jako v případě pH 2. Při pH 3 se rovnováha v obou případech biosorbentů  ustálila 

již po 30 ti minutách kontaktní doby. V obou případech jsme dosáhli nasorbování až 90 % 

šestimocného chromu. 

Argun a kol. prováděli studie biosorpce Cr(VI) na dubové piliny aktivované v HCl. 

Po 8 hodinách kontaktní doby dosáhli až 84 % úspěšnosti odstranění Cr(VI) z roztoku. 

Hodnotu pH roztoku udržovali na 3. 
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Obrázek 17 Graf časového profilu sorpce Cr(VI) na Spirogyra sp aktivovanou 0,1M HCl, pH 2-4, dávka 1 g/l. 

 

 

Obrázek 18 Graf časového profilu sorpce Cr(VI) na Reynoutria j. aktivovanou 0,1M HCl, pH 2-4, dávka 10 g/l. 
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pomocí biosorbentu z Reynoutria j. aktivované 0,1 M NaOH již tak úspěšná nebyla. Její 

pomocí jsme vysorbovali jen 18 % Cr(VI). 

 

 

Obrázek 19 Graf časového profilu sorpce Cr(VI) na Spirogyra sp aktivovanou 0,1M NaOH, pH 2-4, dávka 1 g/l. 

 

 

Obrázek 20 Graf časového profilu sorpce Cr(VI) na Reynoutria j. aktivovanou 0,1M NaOH, pH 2-4, dávka 10 g/l. 
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Porovnání nejlepších výsledků kinetiky sorpce Cr(VI) a vlivu pH  

V tabulce 7 je uveden přehled nejlepších dosažených výsledků sorpce Cr(VI) po 

60 minutách. Z důvodů porovnání s řasou jsou zde také uvedeny výsledky sorpce 

Reynoutria j. v množství přidavaného sorbentu v 1 g/l. Po přidání 1 g/l Reynoutrie j. 

nebylo však dosaženo takové úspěšnosti jako v případě přidání 10 g/l.  Na základě 

výsledků popsaných v předchozích kapitolách, je na grafu 21 a 22 znázorněno porovnání 

změn koncentrace chromu a kinetika sorpce Cr(VI) pro sorbenty s nejlepšími výsledky.  

Tabulka 7 Přehled nejlepších dosažených výsledků sorpce Cr(VI) po 60 ti minutách 

biosorbent aktivace 

Vstupní 

koncentrace 

Cr(VI)  

(mg/l) 

Množství 

přidaného 

biosorbentu 

 (g/l) 

  

pH 
t  

(min) 

q 

(mg/l) 
% 

Spirogyra 

sp. 

neaktivovaná 10 1 2 60 9,92 82 

0,1M HCl 10 1 3 60 9,76 92 

0,1M NaOH 10 1 4 60 12,7 95 

Reynoutria 

j. 

neaktivovaná 10 1 10 3 60 2,63 0,79 25 74 

0,1M HCl 10 1 10 3 60 4,8 1,01 45 95 

0,1M NaOH 10 1 10 3 60  - 0,2 -  18 

 

Při porovnání těchto měření docházíme k závěru, že všechny sorbenty vyrobené ze 

Spirogyra sp. dokáží za 60 minut sorpce odstranit z roztoku téměř 90 % chromových iontů 

z roztoku. Z výsledků je patrné, pH roztoku a aktivace sorbentu souvisí. Podle porovnání 

údajů kinetiky sorpce nejlepších výsledků dosáhla Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M NaOH 

při úpravě pH roztoku na 4. Druhá byla Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M HCl při úpravě 

roztoku na pH 3 a poslední neaktivovaná Spirogyra sp. při upravě roztoku na pH 3.  

Reynoutria japonica nedosáhla tak vysokých hodnot specifické sorpce jako Spirogyra sp., 

ale při porovnání změn koncentrace v grafu 21 je zřejmé, že Reynoutria japonica 

aktivovaná v 0,1 M HCl dosáhla obdobných výsledků jako Spirogyra sp. Důvodem 

rozdílné specifické sorpce je fakt, že rostlina byla do roztoku přidávána v koncentraci 

10 g/l a řasa v koncetraci 1 g/l. Mezi výsledky specifické sorpce neaktivovaného sorbentu 

a sorbentu aktivovaného 0,1 M HCl je patrný, ale ne nějak zásadně velký rozdíl.  

Spirogyra sp. stejně jako většina zelených řas obsahuje velké množství funkčních 

skupin- amino, karboxyl a sulfátové skupiny. Vliv pH na adsorpci kovu se vztahuje k typu 
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a stavu těchto funkčních skupin. Při nízkém pH ligandy buněčné stěny jsou protonovány  

a proto jsou přístupné pro kovové anionty v důsledku přitažlivých sil. Adsorpce Cr(VI) se 

mění v závislosti na pH a přítomnosti H2CrO4, HCrO
4-

, Cr2O7
2-

 a CrO4
2-

  jako 

dominantních skupin. V pH 3 dominují HCrO
4-

 ionty  (Gupta, 2008). Argun (2007) tvrdí, 

že povrch aktivovaných pilin by měl být pozitivně nabitý při nízkém pH a měl by tudíž na 

sebe vázat negativně nabité HCrO
4-

 ionty. Tyto oionty HCrO
4-

 se snadno mění za OH
-
 

ionty v kyselém prostředí.  

Adsorpce Cr(VI) při pH nižším než 3 (max. pH 2) naznačuje, že negativně nabité 

ionty chromu (chromanu a dichromanu v roztoku) se vážou prostřednictvím elektrostatické 

přitažlivosti na pozitivně nabité funkční skupiny na povrchu buněčné stěny řasy, protože 

v tomto pH funkční skupiny nesou pozitivní náboj. Nad pH 3 se zdá, že buněčná stěna má 

více funkčních skupiny nesoucích negativní náboj, který má tendenci odrazit anionty. 

Z tohoto důvodu se Gupta (2001) ve své studii domnívá, že při hodnotách nad pH 3 že zde 

působí jiný mechanismus sorpce než fyzikální adsorpce. Může se jednat o chemisorpci 

nebo také redukci.   

Složení buněčných stěn dvouděložných rostlin je celulóza, hemiceluloza a pektin, 

jejichž funkční skupiny jsou pozitivně nabité a mají tedy schopnost přitahovat kovové 

anionty. Aktivace HCl tedy podpoří tyto skupiny a naopak aktivace NaOH vytvoří na 

funkčních skupinách negativní naboj, který anionty odpudí (Ngah, 2008). 

U Reynoutria japonica rozdíl mezi pH 2 a 3 byl minimální. Z již zmíněných důvodů 

je proto vhodnější pro sorpci pH 3 a pro porovnání byly proto vybrány výsledky z tohoto 

měření (Tab.7). Aktivace 0,1 M HCl zvýšila hodnotu specifické sorpce z 0,79 mg/g na 

1,01 mg/g.  Pro porovnání s řasou byl sorbent z Reynoutria japonica přidán také 

v množství jako Spirogyra sp. a to v 1 g/l. Toto množství ale nebylo tak účinné jako 

přídavek 10 g/l. 
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Obrázek 21 Porovnání změn koncentrace Cr(VI) pro sorbenty s nejlepšími výsledky 

 

 

Obrázek 22 Porovnání kinetiky sorpce Cr(VI) pro sorbenty s nejlepšími výsledky 
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Kinetika sorpce Cr(III) na biosorbent z Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

Na obrázku 23 a 24 je znázorněn graf časového profilu sorpce Cr(III) na 

neaktivovanou Spirogyra sp. a Reynoutria japonica. U obou grafů můžeme vidět,  

že nejvhodnější hodnota pH pro sorpci chromitých iontů je pH 5, jelikož je po celou dobu 

sorpce dobře udržitelná a nedochází při ní ke zpětnému uvolňování a nachytávání Cr(III) 

jako v případě hodnot pH 4 a 6, které často kolísají. Při porovnání průběhu kinetiky sorpce 

trojmocného chromu na neaktivovanou Spirogyra sp. a Reynoutria j. dojdeme k závěru,  

že Spirogyra sp. dosahuje vyšších hodnot specifické sorpce než Reynoutria j, což je 

způsobeno tím, že řasa je přidávána v množství 1 g/l a rostlina 10 g/l. Ve studii 

v předchozích kapitolách se dokázalo, že snížení dávky sorbentu z Reynoutria japonica na 

1 g/l se rapidně sníží její specifická sorpce na zanedbatelnou hodnotu, tudíž se od těchto 

pokusů s tak malou dávkou upustilo. Oba biosorbenty dosáhly až 75 % úspěšnosti již po 

30 minutách kontaktní doby, při hodnotě pH 5, v dávce 1 g/l pro Spirogyra sp. 

 a 10 g/l pro Reynoutria j. 

Bishnoi (2007) ve své studi uvádí, že neaktivovaná Spirogyra sp. měla účinnost 70 % 

při vstupní koncentraci Cr(III) 30 mg/l a dávce biosorbentu 0,5 g/l, kontaktním času 

45 minut a hodnotě pH 5. Tato hodnota pH se v jeho, taktéž i v naší studii, jevila jako 

nejoptimálnější, jelikož pokud pH vzroste na hodnotu 6, adsorpční kapacita se sníží, což je 

způsobeno tím, že se v roztoku zvýší počet OH
- 

iontů, které vytvoří difůzní překážku, 

reagují s dvojmocnými kationty, precipitují je a tím vzrůstá počet kovových iontů volných 

v roztoku. Při nízkém pH mezi sebou soupeří ionty H
+
 a Cr

3+
, což také způsobuje snížení 

adsorpční kapacity. Při nízkém pH se funkční skupiny (hydroxylové, karboxylové, 

sulfonatové, aminové a fosfátové), které jsou přítomné na povrchu řasy Spirogyra sp., 

stávají pozitivně nabitými kvůli koncentraci H
+
 iontů zodpovědných za snížení biosorpční 

kapacity. 

Blázquez (2009) sorboval Cr(III) na neaktivované olivové pecky. V jeho studii se 

nejlepší sorpční kapacity dosáhlo v rozpětí hodnot pH 4-6, kdy dosahoval až 90% 

úspěšnosti odstranění chromitých iontů z roztoku. Při pH 3 sorbce dosahovala jen 50% 

úspěšnosti. V závěru uvádí, že se domnívá, že zachycení kovu na olivové pecky je 

způsobeno iontovou přitažlivostí mezi kovem a funkčními skupinami olivových pecek. 
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Obrázek 23 Graf časového profilu sorpce Cr(III) na neaktivovanou Spirogyra sp., pH 4-6, dávka 1 g/l. 

 

 

Obrázek 24 Graf časového profilu sorpce Cr(III) na neaktivovanou Reynoutria j., pH 4-6, dávka 10 g/l. 
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Na obrázku 25 a 26 je znázorněn graf časového profilu sorpce Cr(III) na 

Spirogyra sp. a Reynoutria japonicu. aktivovanou 0,1 M HCl. Opět jako nejvhodnější pH 

se jeví hodnota 5, při které je průběh časového profilu sorpce nelineární, monotónní a 

vzrůstající. Nejvyšších hodnot specifické sorpce dosáhl biosorbent ze Spirogyra sp. po 60 

minutách kontaktní doby. Spirogyra sp. byla účinnější a dokázala vysorbovat až 83 % 

Cr(III). Reynoutria japonica dosáhla nejvyšší specifické sorpce po 120 minutách kontaktní 

doby s účinností 60 % odstranění Cr(III) z roztoku. 

Elangovan (2008) prováděl pokusy biosorpce Cr(III) s aktivovanými květy palmy 

v 5 M H2SO4. Účinnost odstranění Cr(III) byla 62 % po 3 h kontaktní doby. Aktivace 

kyselinou způsobila pozitivní nabití adsorbentu, tudíž byl schopný sorbovat jen negativně 

nabité kovové ionty. Při sorpci Cr(VI) měl účinnost až 92 %. 

 

 

Obrázek 25 Graf časového profilu sorpce Cr(III) na Spirogyra sp aktivovanou 0,1M HCl, pH 4-6, dávka 1 g/l. 
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Obrázek 26  Graf časového profilu sorpce Cr(III) na Reynoutria j. aktivovanou 0,1M HCl, pH 4-6, dávka 10 g/l. 

 

Na obrázku 27 a 28 je znázorněn graf časového profilu sorpce Cr(III) na Spirogyra 

sp. a Reynoutria japonica. aktivovanou 0,1 M NaOH. Z obrázku 24 je zjevné, že aktivace 

Spirogyra sp. hydroxidem sodným je naprosto nevhodná pro sorpci Cr(III). V hodnotách 

pH 4-6 dochází ke klesání hodnot specifické sorpce a účinnost odstranění Cr(III) z roztoku 

je menší než 18 %. Naopak u Reynoutrie japonicy se aktivace 0,1 M NaOH jeví velmi 

dobře. Při hodnotách pH 5 dosahovala biosorpce nejlepších výsledků. Nejvyšších hodnot 

specifické sorpce bylo dosaženo již po 30 minutách kontaktní doby s úspěšností odstranění 

až 83 % chromitých iontů z roztoku. Z výsledků je zřejmé, že aktivace NaOH a její vliv na 

sorpci chromitých iontů úzce souvisí také s fyzikálním charakterem biosorbentu, který pak 

následně buď zvýší sorpční kapacitu, nebo sníží. 

Je zvláštní, že Bishnoi (2007) při úpravě Spirogyra sp. aktivováním 0,1 M NaOH 

dosáhl 75,3 % úspěšnosti při pH 5, kontaktní době 45 minut, dávce 0,5 g/l biosorbentu 

vstupní koncentraci Cr(III) 30 mg/l. V našem případě i po třech opakovaných pokusech 

jsme došli ke stejným závěrům, kdy se aktivace NaOH jeví jako nevhodná. 

Elangoval a kol.(2008) při sorpci Cr(III) na palmové listy aktivované 0,1 M NaOH 

nezaregistroval žádnou výraznou změnu, než v případě neaktivovaných listů. Pozoroval, že 

při aktivaci palmových listů 0,1 M NaOH, se na nich vytvořil drastický otok, který byl 
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zřejmě způsobený rozbitím polymerního řetězce. V našem případě aktivace 0,1 M NaOH 

způsobila ztmavnutí obou druhů biosorbentu, oproti původní neaktivované formě. 

 

 

Obrázek 27  Graf časového profilu sorpce Cr(III) na Spirogyra sp. aktivovanou 0,1M NaOH, pH 4-6, dávka 1 g/l. 

 

 

Obrázek 28  Graf časového profilu sorpce Cr(III) na Reynoutria j. aktivovanou 0,1M NaOH, pH 4-6, dávka 10 g/l. 
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Porovnání nejlepších výsledků biosorpce Cr(III) 

V tabulce 8 je zobrazen přehled nejlepších dosažených výsledků sorpce Cr(III). 

Množství přidaného biosorbentu řasy je 1 g/l a u rostliny 10 g/l. Pokusy s dávkou 

rostlinného biosorbentu 1 g/l nebyly uskutečněny, jelikož již v předchozích studiích se 

potvrdilo, že takto malé množství přidaného rostlinného biosorbentu má zanedbatelné 

výsledky biosorpce. Na základě výsledků popsaných v předchozích kapitolách, je na grafu 

29 a 30 znázorněno porovnání změn koncentrace chromu a kinetika sorpce Cr(III) pro 

sorbenty s nejlepšími výsledky. 

Tabulka 8 Přehled nejlepších dosažených výsledků sorpce Cr(III) pro sorbenty ze Spirogyra sp a Reynoutria j. 

biosorbent aktivace 

Vstupní 

koncentrace 

Cr(III)  

(mg/l) 

Množství 

přidaného 

biosorbentu 

(mg/l) 

pH 
t 

(min) 

q 

(mg/g) 
% 

Spirogyra sp. 

1g/l 

neaktivovaná 10 1 5 30 6,6 75 

0,1M HCl 10 1 5 60 7,4 83 

0,1M NaOH 10 1 5 30 1,83 18 

Reynoutria j 

10g/l. 

neaktivovaná 10 10 5 30 0,72 75 

0,1M HCl 10 10 5 120 0,54 60 

0,1M NaOH 10 10 5 30 0,93 83 

 

Z již výše uvedených a popsaných důvodů je nejvhodnější úprava pH roztoku na 

hodnotu 5. Při porovnání výsledků měření biosorpce Cr(III) na Reynoutria japonica  

a Spirogyra sp. docházíme k závěru, že neaktivovaná forma obou biosorbentů dokáže 

odstranit z roztoku procentuálně stejné množství chromitých iontů již za 30 minut 

kontaktní doby. Rozdíl je pouze v dávce (Spirogyra sp. 1 g/l;  Reynoutria .j 10 g/l). Při 

aktivaci kyselinou nebo zásadou zřejmě hraje významnou roli charakter a složení 

biosorbentu, který ovlivňuje následnou biosorpci Cr(III). Domnívám se to z toho důvodu, 

že aktivace 0,1 M HCl Spirogyra sp. nám zvýšila specifickou sorpci chromitých kationtů, 

kdežto u Reynoutria j. nám aktivace kyselinou hodnotu specifické sorpce snížila oproti 

neaktivované formě obou biosorbentu. Aktivace 0,1 M NaOH u Spirogyra sp. nám rapidně 

snížila specifickou sorpci z původní neaktivované formy 6,6 mg/g na 1,83 mg/g. Každé 

měření bylo opakováno 3x, tudíž nelze předpokládat chybu v měření. U Reynoutria j. 

aktivace 0,1 M NaOH zvýšila účinnost sorpce až na 83 %, což se ve výzkumu jeví jako 
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nejlepší modifikace pro Reynoutria j. pro sorpci Cr(III). Z výzkumu Elangovana (2008) 

vychází, že aktivace HCl má způsobit pozitivní nabití buněk biosorbentu a aktivace NaOH 

má způsobit negativní nabití sorbentu. Tato teorie je potvrzena v našem případě jen  

u Reynoutria j. u Spirogyra sp. tyto aktivace působí přesně naopak. 

 

Obrázek 29 Porovnání změn koncentrace Cr(III) pro sorbenty s nejlepšími výsledky, pH 5 

 

 

Obrázek 30 Porovnání kinetiky sorpce Cr(III) pro sorbenty s nejlepšími výsledky, pH 5 
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5.2. Stanovení sorpčních isoterm 

Sorpční isotermy byly vytvořeny na základě výsledků kinetiky sorpce, která nám 

určila čas potřebný k sorpci a vhodné pH, které velkým dílem ovlivňuje průběh celého 

procesu. Sorbát pro stanovení sorpčních isoterem byl připraven v nejvyšší koncentraci 100 

mg/l. Pro pokrytí celého rozmezí koncentrací byly roztoky naředěny v koncentracích 10; 

25; 50; 75 a 100 mg/l.  V následujících podkapitolách jsou znázorněny sorpční isotermy 

pro biosorbenty, které dosáhli nejlepších výsledků popsaných v předchozích kapitolách 

kinetiky sorpce. 

Sorpční isotermy biosorpce Cr(VI) na  Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

Na obrázku 31 je zobrazen graf sorpčních isoterem biosorpce šestimocného chromu 

na biosorbenty ze Spirogyra sp. aktivované 0,1 M HCl sorbované při pH 3, dále ze 

Spirogyra sp.aktivované 0,1 M NaOH a sorbované při pH 4 a z Reynoutria japonica 

aktivované 0,1 M HCl a sorbované při pH 3. Dávka Spirogyra sp byla 1 g/l a Renyoutria 

japonica byla 10 g/l. kontaktní doba byla 60 minut u obou biosorbentů. Z grafu můžeme 

vidět, že biosorbent ze Spirogyra sp. v dávce 1 g/l je vhodnější pro sorpci nižších 

koncentrací Cr(VI). Její specifická sorpce se v obou případech aktivace držela na poměrně 

stejné hodnotě, kdežto u Reynouria j. (dávka 10 g/l) aktivované 0,1 M HCl, specifická 

adsorpce s rostoucí koncentrací Cr(VI) iontů stále rostla. Z těchto dat sorpčních isoterem 

jsou dále vytvořeny matematické modely podle Langmuira  a Freundlicha (kapitola 5.4).

 

Obrázek 31 Sorpční isotermy biosorpce Cr(VI) pro sorbenty z Reynoutria j. a Spirogyra sp.  
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Sorpční isotermy biosorpce Cr(III) na  Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

Na obrázku 32 je znázorněn graf sorpčních isoterem Cr(III) na biosorbenty ze 

Spirogyra sp. aktivované 0,1 M HCl a Reynoutria japonica aktivované 0,1 M NaOH. 

Dávka Spirogyra sp. byla 1 g/l a Renyoutria japonica byla 10 g/l. kontaktní doba pro 

biosorbent ze Spirogyra sp. byla 60 minut a pro Reynoutria j. byla 30 minut. Hodnota pH 

byla upravena na pH 5. I v případě sorpce Cr(III) je Spirogyra sp aktivovaná 0,1 M HCl 

vhodnější pro nižší koncetnrace Cr(III) v porovnání s Reynoutria j. aktivovanou 

0,1 M NaOH, u které opět se zvyšující se koncentrací kationtů chromu vzrůstá její hodnota 

specifické sorpce. Z těchto naměřených dat jsou v následující kapitole 5.4 vytvořeny 

matematické modely podle Langmuira a Freundlicha. 

 

 

Obrázek 32 Sorpční isotermy biosorpce Cr(III) pro sorbenty z Reynoutria j. a Spirogyra sp. 
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5.3. Desorpce 

Použití biosorbentu a desorpčního procesu k jeho regeneraci je důležitá vlastnost pro 

možnost uplatnění v kontinuálním systému průmyslového procesu. V následujících 

podkapitoly jsou zvlášť věnovány desorpci Cr(VI) a zvlášť desorpci Cr(III). 

 Desorpce Cr(VI)  

Pro desorpci Cr(VI) byly na základě předchozích výsledků vybrány nejlepší 

biosorbenty, které biosorbovaly chromové anionty z roztoku o pH 3 a to Reynoutria 

japonica aktivovaná 0,1 M HCl a Spirogyra sp aktivovaná 0,1 M HCl. Desorpce probíhala 

60 minut, koncentrace desorbovaného biosorbentu byla 10 g/l a jako desorpční roztok byla 

vybrána 0,5 M H2SO4. Na obrázku 33 můžeme vidět graf pro desorpci chromových iontů 

pro jednotlivé původní koncentrace Cr(VI) roztoku, které byly biosorbované při pH 3 

biosorbenty Reynoutria j. aktivovaná 0,1 M HCl a Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M HCl.  

 

Obrázek 33 Desorpce Cr(VI) v procentech pro jednotlivé původní koncentrace Cr(VI) biosorbované při pH 3 

biosorbenty Reynoutria japonica aktivovaná 0,1 M HCl a Spirogyra sp aktivovaní HCl 
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podařilo desorbovat pro nižší nasorbované koncentrace Cr(VI) s úspěšností > 80 %.  

Se zvyšující se koncentrací chromových iontů nasorbovaných v biosorbentu se úspěšnost 
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pravděpodobností tím, že Cr(VI) se při sorpci na Spirogyra sp. v pH 3 kompletně redukuje 

na Cr(III), tudíž se nevyskytuje navázaný na sorbent-viz. kapitola 5.4.  

Gupta (2009) prováděl desorpci Cr(VI) z nasorbované (při pH 2) biomasy 

Oedogonium hatei, která byla aktivovaná kyselinou a bez úpravy.  Jako desorpční roztok 

použil 0,1 M NaOH. Více než 75 % adsorbovaného šestimocného chromu se podařilo 

uvolnit zpět do roztoku. Pro důkaz znovupoužití biosorbentu cyklus adsorpce-desorpce byl 

opakován ještě 5x. Adsorpční kapacita řasy se po celou dobu pěti cyklů výrazně 

nezměnila. Vysvětlení, proč Gupta měl úspěšnost 75 % je pravděpodobně takové, že použil 

k desorpci sorbent, který sorboval Cr(VI) při pH 2, v kterém ještě k redukci Cr(VI) 

na Cr(III) nedochází. 

Desorpce Cr(III) 

Pro desorpci byly vybrány biosorbenty s nejlepšími výsledky sorpce Cr(III) z roztoku 

upravovaném na hodnotě pH 5. Na obrázku 34 můžeme vidět graf desorpce Cr(III) 

v procentech pro jednotlivé původní koncentrace Cr(III) biosorbované při pH 5 

biosorbentem z Reynoutria japonica aktivovaným 0,1 M NaOH a Spirogyra sp. 

aktivovaným 0,1 M HCl. 

 

Obrázek 34 Desorpce Cr(III) v procentech pro jednotlivé původní koncentrace Cr(III) biosorbované při pH 5 

biosorbenty z Reynoutria japonica aktivovaná 0,1M NaOH a Spirogyra sp. aktivovaný 0,1 M HCl. 

Z obrázku 34 je patrné, že ani v jednom případě se chromité ionty nepodařilo 

úspěšně desorbovat. Úspěšnost procesu byla pouze 5 % a to pouze v případě vstupní 

koncentrace 10 mg/l. 
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Karaoglu (2010) prováděl experimenty desorpce Cr(III) z biosorbentu z odpadu 

z vinohradu. Desorpční proces byl udržován při různém pH (3; 4,2 a 8). Studie také 

sledovala kinetiku desorpčního procesu a bylo zjištěno, že již po 10 minutách dojde 

k ustálení rovnováhy. Při pH 3 bylo desorbováno 8%, při pH 4,2 bylo desorbováno 3,5% a 

při pH 8 bylo desorbováno 2,8% chromitých iontů. 

Z našich výsledků i výsledků jiných studíí lze vyčíst neúspěch desorpčního procesu, 

který není způsobený použitím slabého desorpčního činidla, ale zřejmě tím, že zde 

nedochází k fyzikální adsorpci Cr(III) na biosorbent, ale k mnohem silnější vazbě, která je 

těžko narušitelná. 

5.4. Redukce Cr(VI) na Cr(III) v přítomnosti biosorbentu 

Vzhledem ke skutečnostem, zjištěných během výzkumu, že Cr(VI) je schopný se 

v závislosti na pH redukovat na Cr(III), byly provedeny po sorpci současně analýzy Cr(III) 

a Cr(VI). Analýzy byly provedeny jak pro koncentraci Cr(VI) 10 mg/l tak pro koncentraci 

100 mg/l. V tabulce 8 jsou uvedeny data z měření Cr(VI) a současně Cr(III) po sorpci pro 

biosorbent ze Spirogyra sp. Výstupní hodnoty Cr(III) i Cr(VI) jsou v tabulce 9 sečteny za 

účelem zjištění procentuální úspěšnosti odstranění chromu z roztoku.  

Při sorpci Cr(VI) při pH 2 se dosáhlo nejlepších výsledků na Spirogyra sp. 

aktivovanou 0,1 M HCl, ale pouze jen v případě koncentrace chromových iontů 10 mg/l. 

Redukce Cr(VI) na Cr(III) zde byla v tomto případě minimální a úspěšnost biosorpce 

Cr(VI) byla 83,9 %. Při sorpci Cr(VI) při pH > 3 dochází k redukci Cr(VI) na Cr(III), který 

zůstává v roztoku. Úspěšnost odstranění chromu z roztoku při pH 3 a 4 je nízká. Celkově 

lze říct, že Spirogyra sp. je schopná odstranit ionty chromu z roztoku při pH 2, při vyšším 

pH již dochází k redukci šestimocné formy v trojmocnou, která zůstává v roztoku. 

Aktivace Spirogyra sp s HCl i NaOH je účinná pouze pro sorpci při koncentracích 10 mg/l 

Cr(VI), při koncentraci 100 mg/l Cr(VI) nedosahuje takové úspěšnosti. Ovšem v případě 

neaktivované formy při sorpci v pH 2 jsme dosáhli při koncentraci Cr(VI) 100 mg/l 

úspěšnost odstranění chromu 68,6 %. Při koncentraci 10 mg/l Cr(VI) došlo téměř ke 

kompletní redukci Cr(VI) na Cr(III). Na základě těchto výsledků se tedy můžeme 

domnívat, že Spirogyra sp., díky svým funkčním skupinám, dokáže především Cr(VI) 

pouze redukovat na trojmocnou formu a teprve tu dokáže zachytit. Je možné, že v případě 

aktivace HCl tento mechanismus funguje jinak, protože povrch Spirogyra sp. je nabit H
+
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ionty a ty mohou přitahovat anionty Cr(VI), což by vysvětlovalo nižší koncentrace Cr(VI) 

ve výstupních koncentracích a také menší podíl redukovaných Cr(III) iontů v roztoku, než 

v jiných případech. 

Tabulka 9 Měření Cr(VI) a současně Cr(III) po sorpci pro biosorbent ze Spirogyra sp. 

Spirogyra sp. sorpce Cr(VI) 

pH 2 

aktivace 

Ci 

Cr(VI) 

(mg/g) 

Cf 

Cr(III) 

(mg/g) 

Cf 

Cr(VI) 

(mg/g) 

Cf 

Cr  (III+VI) 

(mg/g) 

Účinnost 

odstranění 

Cr (III+VI) 

% 

neaktiv 
10,9 9,54 1,3 10,84 0,55 

98 29,2 1,5 30,7 68,67 

HCl 
10,9 1,65 0,1 1,75 83,94 

98 15,5 44 59,5 39,28 

NaOH 
10,9 3,26 1 4,26 60,91 

98 40,7 25 65,7 32,95 

pH 3 

neaktiv 9,9 4,13 1 5,13 48,18 

 
105,5 33,8 40,5 74,3 29,57 

HCl 9,9 3,25 2,5 5,75 41,91 

 
105,5 24,6 71,5 96,1 8,90 

NaOH 
9,9 6,8 1,3 8,1 18,18 

105,5 34,4 59,5 93,9 10,99 

pH 4 

neaktiv 
9,9 7,23 1,8 9,03 8,78 

105 41,3 58 99,3 5,42 

HCl 
9,9 3,68 2 5,68 42,62 

105 41,1 59,5 100,6 4,19 

NaOH 
9,9 5,2 4,4 9,6 3,03 

105 38,3 61 99,3 5,42 

 

V tabulce 10 jsou uvedeny data z měření Cr(VI) a současně Cr(III) po sorpci pro 

biosorbent ze Reynoutria j. Výstupní hodnoty Cr(III) i Cr  (VI) jsou v tabulce 10 sečteny 

za účelem zjištění procentuální úspěšnosti odstranění chromu z roztoku. Z tabulky 10 je 

patrné, že rostlinná biomasa reaguje na chromové anionty částečně odlišně, hlavně co se 

týče pH roztoku. Při pH 2 neaktivovaný sorbent z Reynoutria japonica redukuje ionty 

šestimocného chromu na trojmocný. U koncentrace 10 mg/l Cr(VI) dochází k redukci 
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Cr(VI) na Cr(III) a k 54 % sorpci.  Při koncentraci 100 mg/l Cr(VI) nedochází k žádné 

sorpci, jen k částečné redukci Cr(VI) na Cr(III). U aktivovaných forem HCl a NaOH je 

redukce minimální a úspěšnost sorpce poměrně vysoká > 70 %.  

U pH roztoku 3 a 4 se výsledky sorpce podobají. U neaktivované Reynoutria j. 

dochází z větší části k redukci iontů. Úspěšnost sorpce chromu v obou případech pH  

u neaktivovaného sorbentu je okolo 50 %. Aktivace 0,1 M HCl má v pH 3 a 4 výbornou 

účinnost 70-90 % a nízký podíl redukovaných iontů. Aktivace 0,1 M NaOH způsobí pouze 

částečnou redukci šestimocných aniontů na trojmocné kationty, které zůstávají v roztoku. 

Úspešnost sorpce s aktivací NaOH při pH 3 a 4 je minimální a zanedbatelná. 

Tabulka 10 Měření Cr(VI) a současně Cr(III) po sorpci pro biosorbent ze Reynoutria j. 

Reynoutria japonica sorpce Cr(VI) 

pH 2 

aktivace 

ci 

Cr(VI) 

(mg/g) 

cf 

Cr(III) 

(mg/g) 

cf 

Cr  (VI) 

(mg/g) 

cf 

Cr (III+VI) 

(mg/g) 

Účinnost 

odstranění 

Cr (III+VI) 

% 

neaktiv 
10,9 4,7 0,3 5 54,1 

98 52 45 97 1,0 

HCl 
10,9 2,54 0,5 3,04 72,1 

98 16,6 0,5 17,1 82,5 

NaOH 
10,9 1,84 0,4 2,24 79,4 

98 26,3 21 47,3 51,7 

pH 3 

neaktiv 
9,9 4,11 0,8 4,91 50,4 

105,5 45,4 1 46,4 56,0 

HCl 
9,9 1,41 0,7 2,11 78,6 

105,5 7,93 1,5 9,43 91,0 

NaOH 
9,9 5,94 3,4 9,34 5,6 

105,5 50,7 54 104,7 0,7 

pH 4 

neaktiv 
11,7 4,93 0,8 5,73 51,0 

114,5 64,8 2 66,8 41,6 

HCl 
11,7 0,8 0,3 1,1 90,5 

114,5 10 21,5 31,5 72,4 

NaOH 
11,7 9 0,7 9,7 17,09 

114,5 43,5 70,5 114 0,43 
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5.5. Sorpční modely 

V následujících podkapitolách jsou z vybraných naměřených dat vytvořeny modely- 

kinetický model pseudo druhého řádu, Langmuirovy modely a Freundlichovy modely. 

Kinetický model pro sorpci Cr(VI) na Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

V tabulce 11 jsou znázorněna data pro kinetický model pseudo druhého řádu pro 

sorpci šetimocneho chromu bisorbentem ze Spirogyra sp. v různých modifikacích při 

upraveném pH 2 a v množství přidaného biosorbentu 1 g/l, a pro Reynoutria japonica 

aktivovanou v 0,1 M HCl při upraveném pH roztoku na hodnotu 2, 3 a 4 v množství 

přidávaného biosorbentu 10 g/l. Hodnota qe nám určuje specifickou sorpci pro množství 

kovu sorbovaného v rovnováze a hodnota k2 je rychlostní konstanta adsorpce druhého 

řádu. Nejvyšší hodnoty qe dosáhla Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M HCl a to hodnoty 

11,75 mg/g. Rychlostní konstanta byla 0,45 g/mg.min. Reynoutria japonica aktivovaná 

0,1 M HCl při ph 2 dosáhla hodnot rovnovážné specifické sorpce pouhých 0,85 mg/g, 

rychlostní konstanta odpovídala hodnotě 0,25 g/mg.min. Při pH 3 dosáhla Reynouria j. 

obdobné specifické sorpce jako v případě pH 2 a to 0,84 mg/g, avšak hodnota rychlostní 

konstanty se zdvojnásobila na hodnotu 0,49 g/mg.min. Na obrázku 35 a 36 jsou zobrazeny 

grafy kinetických modelů pro data uvedená v tabulce 11. 

Elangovan a kol. (2008) studovali biosorpce chromu na vodní rostliny. Rychlostní 

konstanta u nemodifikovaného vodního hyacintu a kolokazie jedlé měla obdobné hodnoty 

jako Reynoutria j. a Spirogyra sp. aktivované 0,1 M HCl a to hodnoty 0,461 g/mg.min  

a 0,452 g/mg.min. Hodnoty qe však byly vyšší 1,907 mg/g a 2,224 mg/g. Aktivace 

4 M H2SO4 tyto hodnoty změnila. V obou případech (hyacintu a kolokazie) zvýšila 

hodnotu qe na 2,63 mg/g a 3,089 mg/g, zato rychlostní konstantu u hyacintu snížila na 

hodnotu 0,837 g/mg.min a u kolokazie zvýšila na hodnotu 1,002 g/mg.min. 
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Tabulka 11 Kinetický model pseudo druhého řádu pro Cr(VI)  (Spirogyra sp. a Reynoutria j.) 

biosorbent aktivace 

poč.konc. 

Cr(VI) 

(mg/l) 

pH 
q 

(mg/g) 

qe 

(mg/g) 

k2 

(g/mg.min) 
R

2
 

Spirogyra sp  

1 g/l 

neaktivovaná 10 2 9,92 10,38 0,28 0,996 

0,1 M HCl 10 2 11,75 11,08 0,45 0,994 

0,1 M NaOH 10 2 10,88 11,01 0,81 0,999 

Reynoutria j.  

10 g/l 
0,1 M HCl 

10 2 0,85 0,55 0,25 0,992 

10 3 0,84 0,84 0,49 0.998 

10 4 0,66 0,68 0,29 0,998 

 

Obrázek 35 Kinetický model pseudo druhéh řádu pro sorpci Cr(VI) na Spirogyra sp. při pH 2 

 

Obrázek 36 Kinetický model pseudo druhéh řádu pro sorpci Cr(VI) na Reynoutria j. aktivovaná 0,1 M HCl, pH 

sorbovaného roztoku 2-4. 
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Kinetický model pro sorpci Cr(III) na Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

V tabulce 12 jsou data pro kinetický model pseudo druhého řádu pro sorpci Cr(III) 

studovanými biosorbenty ve všech třech modifikacích při pH 5 a množství přidávaného 

sorbentu 1 g/l pro Spirogyra sp. a 10 g/l pro Reynoutria j. Nejlepších hodnot specifické 

sorpce dosáhla Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M HCl a to 7,4  g/g, rychlostní konstanta měla 

hodnotu 1,34 g/mg.min. Vyšší hodnotu rychlostní konstanty měla neaktivovaná 

Spirogyra sp. a to 5,24 g/mg.min. Hodnota qe byla však jen 5,23 mg/g. V případě 

Reynoutria j. bylo nejlepších výsledků dosaženo u modifikace 0,1 M NaOH  

a to qe= 0,89 mg/g a k2= 1,11 g/mg.min. Na obrázcích 37 a 38 jsou zobrazeny grafy 

kinetických modelů pro data uvedená v tabulce 12. 

U biosorpce trojmocného chromu na vodní rostliny uvádí Elangovan (2008) 

výsledky kinetického modelu pseudo druhého řádu. Nemodifikovaný vodní hyacint měl 

hodnotu qe 1,44 mg/g a rychlostní konstantu 19,843 g/mg.min. Modifikace kyselinou 

4 M H2SO4 způsobila snížení qe 1,313 mg/g a zvýšení k2 26,253 g/mg.min. U kolokazie 

jedlé bylo qe 1,205 mg/g a k2 11,793 g/mg.min. Modifikace kyselinou i v tomto případě 

měla vliv na výsledky. V tomto případě mělo qe hodnotu 0,825 mg/g  

a k2 31,664 g/mg.min.  

Tabulka 12  Kinetický model pseudo druhého řádu pro Cr(III)  (Spirogyra sp. a Reynoutria j.) 

biosorbent aktivace 

poč.konc. 

Cr(III) 

(mg/l) 

pH 
q 

(mg/g) 

qe 

(mg/g) 

k2 

(g/mg.min) 
r

2
 

Spirogyra sp  

1 g/l 

neaktivovaná 10 5 6,6 5,23 5,24 0,995 

0,1 M HCl 10 5 7,4 7,30 1,34 0,999 

0,1 M NaOH 10 5 2,1 0,81 0,74 0,604 

Reynoutria j.  

10 g/l 

neaktivovaná 10 5 0,72 0,66 1,07 0,999 

0,1 M HCl 10 5 0,54 0,61 0,18 0,995 

0,1 M NaOH 10 5 0,93 0,89 1,11 0,999 
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Obrázek 37 Kinetický model pseudo druhéh řádu pro sorpci Cr(III) na Spirogyra sp. při pH 5 

 

 

Obrázek 38 Kinetický model pseudo druhéh řádu pro sorpci Cr(III) na Reynoutria j .při pH 5 
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Langmuirův model pro sorpci Cr(VI) na Reynoutria j. a Spirogyra sp 

Langmuirova isoterma je pravděpodobně nejpoužívanějsí model v analýze sorpce 

těžkých kovů z vodných roztoků. Isoterma se odvozuje na základě předpokladu, že při 

procesu adsorpce se vytvoří jen jedna vrstva, nebo- li každé absorpční místo na povrchu 

adsorbátu zachytí jen jednu částici látky. Dále model předpokládá homogenní povrch 

biosrobentu a také to, že částice, které jsou adsorbovány, se navzájem neovlivňují. Výpočet 

konstanty qmax (maximální sorpce biosorbentu) a b (afinita sorbentu k sorbátu) nám umožní 

srovnávat biosorbenty mezi sebou. Vysoká hodnota obou konstant nám určuje dobrý 

sorbent. 

Na základě výsledků uvedených v předchozích kapitolách jsou v tabulce 13 uvedeny 

data Langmuirova modelu pro sorpci nejvhodnějších sorbentů z Reynoutria japonica  

a Spirogyra sp. Z výsledků s nejlepším koeficientem korelace (vyznačeno tučně) byly 

sestrojeny Langmurovy lineární modely (obrázek 39). Pro sorbent ze Spirogyra sp. byla 

vypočítaná data pouze pro udržované pH 2, jelikož ve vyšším pH již dochází k redukci 

aniontů. Nejlepších hodnot qmax dosáhla neaktivovaná Spirogyra sp. a to hodnoty 

76,9 mg/g. Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M HCl měla hodnotu qmax jen 23,8 mg/g. 

U Reynoutria j. aktivované 0,1 M HCl nejlepších výsledků bylo dosaženo při udržovaném 

pH 4 a to qmax 8,84 mg/g. 

Yang a kol.(2008) zkoumali modifikovanou a nemodifikovanou řasu Sargassum sp 

po sorpci Cr(VI). Nemodifikovaná řasa při pH 2 má qmax 33,7 mg/g a modifikovaná 

62,77 mg/g, tedy 2x více a přesně naopak než v našem případě u Spirogyra sp. 

Elangovan a kol. (2008) uvádí data Langmuirova modelu pro sorpci Cr(VI) na 

palmový květ. U palmového květu aktivovaného kyselinou byla hodnota qmax 7,138 mg/g  

a hodnota afinity b byla 1,443 l/mg. 

Tabulka 13 Data Langmuirova modelu lineární regrese pro sorpci Cr(VI). 

biosorbent aktivace pH 
qmax 

(mg/g) 

b 

(l/mg) 
r

2
 

Spirogyra sp 

neaktivovaná 2 76,9 0,65 0,995 

0,1M HCl 2 23,8 0,14 0,992 

0,1 NaOH 2 27,02 0,08 0,802 

Reynoutria j. 0,1M HCl 

2 0,92 1,45 0,073 

3 20 0,025 0,048 

4 8,84 0,25 0,972 
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Obrázek 39 Langmuirovy lineární modely pro sorpci Cr(VI) 

 

Freundlichův model pro sorpci Cr(VI) na Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

Freundlichova isoterma je nejstarší typ modelu, který předpokládá heterogenní 

povrch biosorbentu. Tento typ isotermy se dá použít pro vysoké hodnoty rovnovážných 

koncentrací. Výpočet konstanty k určuje vztah k adsorpční kapacitě (l/g) a n je adsorpční 

intenzita. 

V tabulce 14 jsou na základě předchozích výsledků biosorpce šestimocného chromu 

vypočítána data pro nelepší sorbenty ze Spirogyra sp. při upraveném pH 2 a z Reynoutria 

japonica aktivovaném 0,1 M HCl a upraveném pH roztoku na hodnoty 2, 3 a 4. Z dat je 

patrné, že pro Spirogyra sp. se Freundlichův model nehodí z důvodů nízkého koeficientu 

determinace r
2
. U biosorbentu z Reynoutria japonica je Freundlichův model vhodný pouze 

v případě upraveného pH 4. Zde je hodnota r
2
 0,989 a proto může být i sestrojen graf 

Freundlichovy isotermy (obrázek 40). 

Kyselinou modifikovaný květ pro sorpci šestimocného chromu v práci Elangovana 

(2008) má hodnotu k= 2,541 l/g a n= 0,311. Studovaný biosorbent z Reynoutria japonica 

má hodnoty k= 1,89 l/g  a n= 2,8. 
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Tabulka 14 Data Freundlichova modelu lineární regrese pro sorpci Cr(VI). 

biosorbent aktivace pH 
k 

(l/g) 
n r

2
 

Spirogyra sp 

neaktivovaná 2 25,99 2,6 0,679 

0,1 M HCl 2 4,74 2,5 0,869 

0,1 NaOH 2 8,6 4,58 0,787 

Reynoutria j. 0,1 M HCl 

2 91,19 0,211 0,204 

3 1,09 1,53 0,766 

4 1,89 2,08 0,989 

 

 

Obrázek 40 Freundlichův nelineární model pro sorpci Cr(VI) na  Reynoutria j. aktivovanou 0,1 M HCl, pH 4 

 

Langmuirův model pro sorpci Cr(III) na Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

V tabulce 15 jsou uvedeny data Langmuirova modelu lineární regrese pro sorbenty 

Spirogyra sp, aktivovaná 0,1 M HCl a Reynoutria j. aktivovaná v 0,1 M NaOH. Z důvodů 

nízkého koeficientu r
2
 se tento typ isotermy pro výše zmíněné biosorbenty nehodí. 

Tabulka 15 Data Langmuirova modelu lineární regrese pro sorpci Cr(III) 

biosorbent aktivace pH qmax b r
2
 

Spirogyra sp. 0,1 M HCl 5 4,16 0,13 0,892 

Reynoutria j 0,1 M NaOH 5 -6,57 -0,03 0,348 
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Freundlichův model pro sorpci Cr(III) na Reynoutria j. a Spirogyra sp. 

Freudnlichova data byla vypočítána pro pro sorbenty Spirogyra sp, aktivovaná 

0,1 M  HCl a Reynoutria j. aktivovaná v 0,1 M NaOH. Jak lze vyčíst z koeficientu 

determinace r
2
 (tabulka 16) hodí se tento typ modelu mnohem lépe. Spirogyra sp. v naší 

studii měla hodnotu k= 11,02 l/g a n= 3,37. Na obrázku 41 jsou zobrazeny Freundlichovy 

isotermy pro sorpci Cr(III). 

Nemodifikovaná Spirogyra sp. ve studii Bishnoi (2007) má hodnotu k= 10,51 l/g  

a hodnotu n= 3,57. Modifikace 0,1 M NaOH měla obdobné výsledky (k=11,45 l/g  

a n= 3,63) jako modifikace 0,1 M HCl uváděná v naší studii. V našem výzkumu biosorpce 

Cr(III) na Spirogyra sp., aktivace zásadou nebyla tak účinná jako kyselinou.  

Tabulka 16 Data Freundlichova modelu lineární regrese pro sorpci Cr(III). 

biosorbent aktivace pH 
k 

(l/g) 
n r

2
 

Spirogyra sp 0,1 M HCl 5 11,02 3,37 0,954 

Reynoutria j 0,1 M NaOH 5 8,41 0,64 0,8999 

 

 

Obrázek 41 Freundlichovy lineární modely pro sorpci Cr(III) 
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5.6. FTIR analýza 

Funkční skupiny, obsažené v organickém materiálu biosorbentů, výrazně ovlivňují 

mechanismus biosorpce chromu a také schopnost redukce šestimocné formy v trojmocnou. 

Z literární rešerše je známo, že na sorpci trojmocného chromu májí rozhodující vliv 

karboxylové skupiny, které mají nejvyšší afinitu pro kovy. 

Přítomnost funkčních skupin, vyskytujících se v buněčných stěnách rostliny 

Reynoutria japonica a řasy Spirogyra sp. byla měřena metodou infračervené spektroskopie 

ve střední oblasti 400- 4000cm
-1

. V následujících podkapitolách jsou popsány měření 

zvlášť pro čistý sorbent, po aktivaci a po sorci Cr(III) a Cr(VI). Grafy FTIR spekter jsou 

uvedeny v příloze.  

Adsorpční pás v rozsahu 3500-3420 cm
-1

 odpovídá přitomnosti valenční vibrace -OH 

a -NH vazeb, což ukazuje přítomnost hydroxylových a aminových skupin v biosorbentu. 

Rozsah 2990-2850 cm
-1

 je přidělen úseku -CH; CH2 a CH3, tyto vazby se nachází také 

v úseku 1470-1360 cm
-1

. V oblasti okolo 1730-1620 cm
-1

 se vyskytuje valenční vibrace 

vazby C=O, vyskytující se v aldehydech, ketonech i karboxylových kyselinách a jejich 

esterech. Karboxylové kyseliny se rovněž projevují v oblasti 2900-3300 cm
-1

. Vazba C-N 

v aromatickém kruhu se projevuje adsorpčním pásem 1350-1250 cm
-1

. Oblast adsorpčních 

pásu pod 900 cm
-1

 z hlediska funkčních skupin není nějak důležitá, jelikož se zde projevují 

zejména vibrace vazeb vyskytujícíh se v uhlovodíkových řetězcích (alkany, alkeny, alkyny 

a aromáty).  Funkčních skupin se zde projevují pouze vazby CH2 (900-865 cm
-1

) a NH2 

(850- 750 cm
-1

). Vazba úměrná rozsahu 450 cm
-1

 zřejmě vypovídá o přítomnosti křemíku 

sorbentu. 
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FTIR pro Spirogyra sp. 

V tabulce 17 jsou zobrazena IČ spektra pro neaktivovaný biosorbent ze Spirogyra sp. a po 

aktivaci 0,1 M HCl a po sorpci Cr(III) a Cr(VI). U Spirogyra sp. aktivované 0,1 M HCl 

nedochází k výrazným posunům adsorpčních pásu po sorpci Cr(III) ani Cr(VI).  

Jen v případě sorpce Cr(III) nebyl identifikován pík znázorňující vazbu C-N a v případě 

sorpce Cr(VI) vymizely píky odpovídající vazbě C-O-C a O-C-C. Grafy FTIR spekter jsou 

uvedeny v příloze. 

Tabulka 17 FTIR spektra pro biosorbent ze Spirogyra sp. neaktiv., po aktivaci 0,1 M HCl a po sorpci chromu a 

jejich přiřazení k jednotlivým vazbám. 

rozsah 

(cm
-1

) 
vazba 

Spirogyra 

sp. neaktiv 

Spirogyra 

sp.aktiv. 

HCl 

Spirogyra 

sp. po sorpci 

Cr(III) 

Spirogyra 

sp. po sorpci 

Cr(VI) 

3500-3420 NH; OH 3443 3423 3427 3427 

2990-2850 CH3; CH2; CH 2924 2925 2924 2923 

1730-1620 C=O  1640 

1729 
1725 1723 

1717 

1649 1644 1642 

1650-1530 CO2 1544 1540 1536 1547 

1470-1440 CH3 1452 1454 1448 1448 

1450-1360 CH2 1371 1374 1371 1371 

1350-1250 C-N 1321 
1338 

- 1316 
1316 

1250-1200 C-O-C 1205 1205 1201 - 

1260-1150 SO3 1158 1162 1164 1161 

1100-1030 O-C-C 1078 1079 1081 - 

1060-1025 C-O 1059 1056 1057 1059 

  
1034 1033 1033 1033 

900-865 CH2 875 798 - 798 

850-750 NH2 761 761 758 758 

680-610 S-O 671 
692 

666 668 
674 

570-500 C-I 524 530 527 524 

˜450 Si-O-Si 470 470 469 468 
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V tabulce 18 jsou zobrazena IČ spektra pro neaktivovaný biosorbent ze Spirogyra sp. a  po 

aktivaci 0,1 M NaOH a po sorpci Cr(III) a Cr(VI). Z tabulky je patrné, že již aktivace 

0,1 M NaOH měla vliv na neidentifikování některých píku, které se vyskytli u 

neaktivované formy Spirogyra sp., jedná se především o vazby CO2, CH3, C-O-C, C-O. 

K výrazným posunům píku, v případě sorpce Cr(III) a Cr(VI) zde nedocházelo. Grafy 

FTIR spekter jsou uvedeny v příloze. 

Tabulka 18 FTIR spektra pro biosorbent ze Spirogyra sp. neaktiv., po aktivaci 0,1 NaOH a po sorpci chromu a 

jejich přiřazení k jednotlivým vazbám. 

rozsah 

(cm
-1

) 
vazba 

Spirogyra sp. 

neaktivovaná 

Spirogyra 

sp. aktiv. 

NaOH 

Spirogyra 

sp. po 

sorpci  

Cr(III) 

Spirogyra 

sp. po 

sorpci  

Cr(VI) 

3500-3420 NH; OH 3443 3441 3422 3427 

2990-2850 CH  2924 2922 2922 2922 

1680-1620 C=O  1640 1640 1642 1651 

1650-1530 CO2 1544 - - - 

1470-1440 CH3 1452 - - - 

1450-1360 CH2 1371 
1427 1426 1421 

1374 1371 1374 

1350-1250 C-N 1321 1319 1319 1322 

1250-1200 C-O-C 1205 - - 1205 

1260-1150 SO3 1158 1159 - 1162 

1100-1030 O-C-C 1078 - - - 

1060-1025 C-O 1059 - 1059 1057 

 
C-N-S 1034 1033 1033 1034 

900-865 CH2 875 875 876 - 

850-750 NH2 761 - 
825 

- 
777 

680-610 S-O 671 - 610 
 

570-500 C-I 524 526 
561 

524 
524 

˜450 Si-O-Si 470 469 468 - 
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FTIR pro Reynoutria j. 

V tabulce 19 jsou zobrazena IČ spektra pro neaktivovaný biosorbent z Reynoutria japonica 

a po aktivaci 0,1 M HCl a po sorpci Cr(III) a Cr(VI). V porovnání IČ spekter před a po 

aktivaci 0,1 M HCl nedochází k výrazným posunům adsorpčních pásu, pouze nebyl 

identifikován pík vazby CO2, který se ale po sorci Cr(III) a Cr(VI) znovu objevil. Po sorci 

Cr(III) a Cr(VI) na Reynoutria japonica nedocházelo k posunům adsorpčních pásů, pouze 

v případě sorpce Cr(VI) vymizel pík NH2. Grafy FTIR spekter jsou uvedeny v příloze. 

Tabulka 19 FTIR spektra pro biosorbent ze Reynoutria j. neaktiv., po aktivaci 0,1 M HCl a po sorpci chromu a 

jejich přiřazení k jednotlivým vazbám. 

rozsah 

(cm
-1

) 
vazba 

Reynoutria j. 

neaktivovaná 

Reynoutria j. 

aktiv. HCl 

Reynoutria j. 

po sorpci  

Cr(III) 

Reynoutria j. 

po sorpci  

Cr(VI) 

3500-3420 NH; OH 3424 3426 3430 3428 

2990-2850 CH  2922 2923 2921 2922 

1730-1620 C=O 

2849 2849 2849 2852 

1732 1735 1729 1734 

1634 1636 1625 1630 

1650-1530 CO2 1520 - 1550 1546 

1470-1440 CH3 1442 1456 1445 1449 

1450-1360 CO2 1375 1374 1374 1375 

1350-1250 C-N 1317 1324 1318 1325 

1250-1200 C-O-C 1249 1246 1257 1248 

1260-1150 SO3 1159 1161 1159 1159 

1100-1030 O-C-C 1107 1107 1107 1109 

1060-1025 C-O 1058 
1056 1055 1058 

1032 1031 1032 

900-865 CH2 893 897 894 894 

850-750 NH2 780 828 
829 

- 
780 

680-610 S-O 
669 668 

660 
663 

595 615 612 

570-500 C-I 514 
562 

517 557 
526 

˜450 Si-O-Si 455 - - - 
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V tabulce 20 jsou zobrazena IČ spektra pro neaktivovaný biosorbent z Reynoutria japonica 

a po aktivaci 0,1 M NaOH a po sorpci Cr(III) a Cr(VI). Aktivace 0,1 M NaOH biosorbentu 

nezpůsobila výrazné změny v posunu adsorpčních pásů. Po sorpci Cr(III) nebyly 

identifikovány píky znázorňující vazbu CO2, CH3, C-O-C a NH2. Po sorpci Cr(VI) nebyly 

identifikovány píky CO2, C-O-C. Grafy FTIR spekter jsou uvedeny v příloze. 

Tabulka 20 FTIR spektra pro biosorbent ze Reynoutria j. neaktiv., po aktivaci 0,1 M NaOH a po sorpci chromu a 

jejich přiřazení k jednotlivým vazbám. 

rozsah 

(cm
-1

) 
vazba 

Reynoutria j. 

neaktivovaná 

Reynoutria j. 

aktiv. NaOH 

Reynoutria j. 

po sorpci  

Cr(III) 

Reynoutria j. 

po sorpci  

Cr(VI) 

3500-3420 NH; OH 3424 3444 3432 3446 

2990-2850 CH  2922 2923 2921 2922 

1730-1620 C=O  

2849 
1735 

2852 2849 

1732 1726 1726 

1634 1636 1632 1635 

1650-1530 CO2 1520 1512 - - 

1470-1440 CH3 - 1461 - 1464 

1450-1360 CO2 
1442 1424 1442 

1384 
1375 1381 1377 

1350-1250 C-N 1317 
1322 1322 1315 

1266 1264 1261 

1250-1200 C-O-C 1249 1233 - - 

1260-1150 SO3 1159 1161 1164 1165 

1100-1030 O-C-C 1107 1110 1112 1112 

1060-1025 C-O 1058 
1058 

1031 
1059 

1032 1033 

900-865 CH2 893 894 896 894 

850-750 NH2 780 780 - - 

680-610 S-O 669 668 671 
666 

611 

  
595 594 - - 

570-500 C-I 514 515 560 - 

˜450 Si-O-Si 455 - - - 
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5.7. SEM analýza 

Při sorpci těžkých kovů na biosorbenty může docházet k několikerým druhům 

mechanismů, iontová výměna, povrchová precipitace, redukce a jiné, které nelze zjistit 

pomocí sorpčních výpočtů a modelů, ale na základě jiných analýz, jako je například 

skenovací elektronová mikroskopie. V následující kapitole jsou znázorněny snímky 

z elektronového mikroskopu pro sorbenty ze Spirogyra sp a Reynoutria japonica zvlášť 

pro čistý sorbent, po aktivaci a po sorci Cr(III) a Cr(VI). 

SEM pro Spirogyra sp. 

Na obrázcích 42, 44 a 46 jsou SEM záznamy Spirogyra sp. před aktivací a po 

aktivaci 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH. Na snímcích jsou patrná zrnka prachu, která se ani přes 

několikanásobné promytí biosorbentu nepodařilo odstranit. Obrázky 44 a 46 zobrazují 

Spirogyra sp. po aktivaci 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH, jež zřejmě způsobila zhuštění 

biosorbentu. 

Na obrázcích 43, 45 a 47 jsou zobrazeny SEM snímky Spirogyra sp. ve všech 

studovaných modifikacích po sorpci šestimocného chromu. Spirogyra sp. zobrazena na 

fotkách pochází po sorpci Cr(VI), kdy počáteční koncentrace ci byla 10 mg/l, kontaktní 

doba byla 60 minut a pH bylo upraveno na hodnotu 2.  

Na obrázcích 48, 49 a 50 jsou zobrazeny SEM snímky Spirogyra sp. ve všech 

studovaných modifikacích po sorpci trojmocného chromu. Spirogyra sp. zobrazena na 

fotkách (48-50) pochází po sorpci Cr(III), kdy počáteční koncentrace ci byla 10 mg/l, 

kontaktní doba byla 60 minut a pH bylo upraveno na hodnotu 5.   
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Obrázek 42 Spirogyra sp.  

před sorpcí a aktivací 

 

 

Obrázek 43 Spirogyra sp. neaktivovaná,  

po sorpci Cr(VI) 

 

Obrázek 44  Spirogyra sp. po aktivaci 0,1M HCl,  

před sorpcí 

 

Obrázek 45 Spirogyra sp. aktivovaná 0,1M HCl  

po sorpci Cr(VI) 

 

Obrázek 46 Spirogyra sp. po aktivaci 0,1 M NaOH, 

před sorpcí 

 

Obrázek 47 Spirogyra sp. aktivovaná 0,1M NaOH  

po sorpci Cr(VI) 
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Obrázek 48 Spirogyra sp. neaktivovaná,  

po sorpci Cr(III) 

 

 

 
Obrázek 49 Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M HCl,  

po sorpci Cr(III) 

 

 

 

Obrázek 50 Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M NaOH, po sorpci Cr(III) 
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SEM pro Reynoutria j. 

Na obrázcích 51, 53 a 55 jsou SEM záznamy Reynoutria j. před aktivací a po 

aktivaci 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH. Na všech snímcích jsou stejně, jako u Spirogyra sp. 

viditelná zrnka prachu, která se nepodařilo odstranit několikanásobným promytím 

destilovanou vodou.  Na obrázku 51 je zobrazen list Reynoutria j. s patrnými průduchy. Na 

obrázku 53 je list Reynoutria j. po aktivaci 0,1 M HCl s žádným viditelných změnami 

oproti neaktivované formě. Obrázek 54 zobrazuje stonek Reynoutria j. po aktivaci 

0,1 M NaOH. Ve struktuře stonku je zabudován dobře viditelný štavelan vápenatý 

(obrázek 53), který se běžně vyskytuje v této rostlině, zejména v kořenech. 

Snímky 52, 54 a 56 zobrazují všechny modifikované formy biosorbentu z Reynoutria 

j. po sorpci Cr(VI). Obrázek 52 zachycuje list, obrázek 54 a 56 zobrazuje stonek. 

Reynoutria j. zobrazena na fotkách pochází po sorpci Cr(VI), kdy počáteční koncentrace ci 

byla 10 mg/l, kontaktní doba byla 60 minut a pH bylo upraveno na hodnotu 2.  

Na obrázcích 57, 58 a 59 jsou zobrazeny SEM snímky Reynoutria j. ve všech 

studovaných modifikacích po sorpci trojmocného chromu. Reynoutria j. zobrazena na 

fotkách (57-59) pochází po sorpci Cr(III), kdy počáteční koncentrace ci byla 10 mg/l, 

kontaktní doba byla 60 minut a pH bylo upraveno na hodnotu 5.   
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Obrázek 51 Reynoutria j.  

před sorpcí a aktivací 

 
Obrázek 52 Neaktivovaná Reynoutria j.  

po sorpci Cr(VI) 

 
Obrázek 53 Reynoutria j aktivovaná 0,1 M HCl.  

před sorpcí 

 
Obrázek 54 Reynoutria j. aktivovaná 0,1 M HCl 

 po sorpci Cr(VI) 

 
Obrázek 55 Reynoutria j aktivovaná 0,1 M NaOH,  

před sorpcí 

 
Obrázek 56 Reynoutria j. aktivovaná 0,1 M NaOH 

 po sorpci Cr(VI)- uprostřed krystal šťavelanu 

vápenatého 
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Obrázek 57 Reynoutria j. neaktivovaná,  

po sorpci Cr(III), obrácená strana listu 

 

 
Obrázek 58 Reynoutria j.  aktivovaná 0,1 M HCl,  

po sorpci Cr(III)- stonek a list 

 

 

 

 

Obrázek 59 Reynoutria j. aktivovaná 0,1 M NaOH, po sorpci Cr(III)- stonek  
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5.8. BET analýza 

BET analýza nám určila měrný povrch sorbentu. Vzorky byly podrobeny 

volumetrické metodě fyzikální adsorpce a desorpce dusíku na adsorbát až do tlaku 

10
8
 torrů. Pro analýzu byly vybrány sorbenty ze Spirogyra sp a Reynoutria japonica ve 

všech třech modifikací. V následujících podkapitolách jsou uvedeny data zvlášť pro 

sorbent ze Spirogyra sp a zvlášť pro Reynoutria japonica. 

BET pro Spirogyra sp. 

V následující tabulce 21 jsou zobrazeny naměřená data BET analýzy pro Spirogyra 

sp. Měrný povrch neaktivované Spirogyra sp. nelze stanovit zřejmě z důvodů malého 

měrného povrchu. Měrný povrch Spirogyra sp. aktivované 0,1 M HCl byl 0,416 m
2
/g.  

Na obrázcích 60 a 61 jsou zobrazeny isotermy pro BET analýzu pro Spirogyra sp 

aktivovaná 0,1 M HCl. Pro sorbent aktivovaný 0,1 M NaOH nebyla naměřena žádná data. 

Výsledná křivka dle mezinárodní organizace IUPAC (International Union of Pure 

and Applied Chemistry) spadá pravděpodobně do typu II. 

Tabulka 21 Hodnoty BET pro Spirogyra sp. 

biosorbent aktivace měrný povrch 

Spirogyra sp. 

neaktivovaná nelze stanovit 

0,1 M HCl 0,416 m
2
/g 

0,1 M NaOH - 

 

 
Obrázek 60 BET isoterma Spirogyra sp aktivovaná 0,1 

M HCl 

 
Obrázek 61 Multi point BET isoterma Spirogyra sp 

aktivovaná 0,1 M HCl 
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BET pro Reynoutria j. 

V následující tabulce 22 jsou zobrazena data BET analýzy pro sorbenty z Reynoutria 

japonica. Neaktivovaná forma měla nejvyšší měrný povrch a to 1,104 m
2
/g. Reynoutria 

japonica aktivovaná 0,1 M NaOH měla měrný povrch 0,421 m
2
/g a aktivovaná 0,1 M HCl 

měla měrný povrch 0,146 m
2
/g. 

Tabulka 22 Hodnoty BET pro Reynoutria j. 

biosorbent aktivace měrný povrch 

Reynoutria j. 

neaktivovaná 1,104 m
2
/g 

0,1 M HCl 0,146  m
2
/g 

0,1 M NaOH 0,421 m
2
/g 

 

 Na obrázků 62 je pro srovnání uveden graf srovnání všech BET isoterem. Na obrázcích 

63, 65 a 67 jsou znázorněny v grafu adsorpční křivky BET isoterem pro všechny 

modifikace sorbentu z Reynoutria j. V grafech 64, 67 a 69 jsou znázorněny multi point 

BET isotermy, nebo- li vícebodové isotermy z kterých se touto metodou vypočítá měrný 

povrch.  

Výsledné křivky dle mezinárodní organizace IUPAC (International Union of Pure 

and Applied Chemistry) spadají pravděpodobně do typu II. 

 

 

Obrázek 62  Srovnání BET isoterem pro všechny modifikace sorbentu z Reynoutria j. 
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Obrázek 63 BET isoterma Reynoutria j. neaktiv. 

 

 

Obrázek 64 Multipoint BET isoterma Reynoutria j. 

neaktiv. 

 

Obrázek 65 BET isoterma Reynoutria j. aktiv. 0,1 M HCl 

 

Obrázek 66 Multipoint BET isoterma Reynoutria j. 

aktiv. 0,1 M HCl 

 

Obrázek 67 BET isoterma Reynoutria j.  

aktiv. 0,1 M NaOH 

 

Obrázek 68 Multipoint BET isoterma Reynoutria j. 

aktiv. 0,1 M NaOH 
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6. Závěr 

Výzkum biosorpce trojmocného a šestimocného chromu z vodných roztoků na 

biosorbent na bázi rostliny a řasy přinesl tyto poznatky: 

Sorpci Cr(VI) je velmi závislá na hodnotě pH roztoku, na druhu biosorbentu, aktivaci 

biosorbentu, jeho přidávaném množství a také na kontaktní době. Nejvhodnější kontaktní 

doba u obou biosorbentů byla 60 minut, kdy docházelo k ustalování rovnováhy procesu 

biosorpce. Hodnota pH roztoku chromových iontů a druh biosorbentu spolu úzce souvisí. 

U biosorbentu ze Spirogyra sp. bylo nejlepších výsledků sorpce Cr(VI) dosaženo při 

úprávě pH na hodnotu 2. Hodnoty pH >2 v přítomnosi Spirogyra sp. způsobily redukci 

Cr(VI) na Cr(III). Je to zřejmě způsobeno množstvím funkčních skupin obsažených ve 

Spirogyra sp., které Cr(VI) takto ovlivňují. Jako nejvhodnější se jevila aktivace 0,1 M HCl 

(q = 9,76 mg/g) a také nemodifikovaná forma Spirogyra sp. (q = 9,92 mg/g). Biosorbent 

z rostliny Reynoutria japonica se projevoval odlišně. Jeho aktivace 0,1 M HCl dosáhla 

velmi dobré úspěšnosti biosorpce Cr(VI) v rozmezí pH 2-4. Při pH 3 dosáhla specifická 

sorpce hodnoty 1,01 mg/g a uspěšnost odstranění chromu (VI) z rotoku byl 95 %. 

Nemodifikovaná forma a aktivace 0,1 M NaOH způsobovali redukci Cr(VI) na Cr(III). 

Sorpce Cr(III) je také závislá na hodnotě pH roztoku. Hodnota pH 5 se jevila jako 

nejvhodnější, jelikož při ní byly dosáhnuty nejvyšší hodnoty specifické sorpce. V našem 

případě druh biosorbentu nepředstavoval tak velkou roli, důležitější spíš byla jeho 

aktivace, kontaktní doba a množství. Oba druhy biosorbentu z Reynoutria j. a Spirogyra 

sp. v neaktivované formě, dokázali procentuálně odstranit z roztoku stejně množství 

chromitých iontů již za 30 minut kontaktní doby a to až 75 %. Hodnoty specifické sorpce 

byly 6,6 mg/g u Spirogyra sp. a 0,72 mg/g u Reynoutria j. U aktivace představoval 

významnou roli charakter a složení biosorbentu, který následně ovlivnil biosorpci Cr(III). 

Aktivace Spirogyra sp. 0,1 M HCl zvýšila specifickou sorpci Cr(III) až na 7,3 mg/g, 

zatímco u Reynoutria j. aktivace kyselinou snížila tyto hodnoty (0,54 mg/g) oproti 

neaktivované formě. Aktivace Spirogyra sp. 0,1 M NaOH rapidně snížinila specifickou 

sorpci (1,83 mg/g). Reynoutri j. aktivovaná 0,1 M NaOH zvýšila účinnost sorpce až na 

83 % a hodnotu specifické sorpce na 0,93 mg/g, což se ve výzkumu biosorpce Cr(III) této 

rostliny jevilo jako nejlepší výsledek v porovnání s jínymi modifikacemi. Je třeba ještě 

podotknout, že Spirogyra sp. byla přidávána v množství 1 g/l a Reynoutria j. 10 g/l. 
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Sorpční isotermy byly vytvořeny na základě výsledků kinetiky sorpce, kdy se určila 

potřebná kontaktní doba (60 min). Spirogyra sp. v dávce 1 g/l je vhodnější pro sorpci 

nižších koncentrací Cr(III) při pH 5 a Cr(VI) při pH 2 a to zřejmě z důvodů malého 

měrného povrchu 0,416 m
2
/g. Reynoutria j. je vhodná pro sorpci vyšších 

koncentrací >10 mg/l Cr(III) při pH 5 i Cr(VI) při pH 3. 

Desorpce Cr(VI) sorbované při pH na Reynoutria j. aktivované 0,1 M HCl byla 

z 80 % úspěšná. Cr(VI) ze Spirogyra sp. aktivované 0,1 M HCl a sorbované při pH 3 se 

nepodařilo uvolnit. Desorpce Cr(III) nebyla úspěšná ani pro jeden typ biosorbentu. 

Úspěšnost byla pouze 5 % a to jen v případě vstupní koncentrace 10 mg/l Cr(III). 

 Pro modelaci kinetických dat byl vybrán model pseudo druhého řádu. Pro sorpci 

Cr(VI) vyplynulo, že rychlost zabudovávání kovu je stejná u obou biosorbentů, liší se 

pouze hodnotami qe. Nejvyšší hodnoty qe u Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M HCl a to 

11,75 mg/g. Reynouria j. aktivovaná 0,1 M HCl při pH 3 dosáhla menší hodnoty qe 

0,84 mg/g.  

U kinetického modelu pro sorpci Cr(III), nejlepších hodnot specifické sorpce dosáhla 

Spirogyra sp. aktivovaná 0,1 M HCl a to 7,4 mg/g, rychlostní konstanta měla hodnotu 

1,34 g/mg.min. V případě Reynoutria j. bylo nejlepších výsledků dosaženo  

u modifikace 0,1 M NaOH a to qe = 0,89 mg/g a k2 = 1,11 g/mg.min. Také se zde potvrdila 

obdobná hodnota rychlostní konstanty. 

Pro modelaci experimentálních dat v rovnováze pro Cr(VI) lépe vyhovoval 

Langmuirův model, který předpokládá jednovrstevnou sorpci. Pro Cr(III) se jevil jako 

vhodnější model Freundlichův, který předpokládá vícevrstevnou sorpci. 

Výše popsané výsledky výzkumu dokazují, že biosorbent z Reynoutria japonica  

a Spirogyra sp. v určité modifikaci, při vhodném pH roztoku iontů chromu je efektivní, jak 

pro sorpci Cr(III), tak i Cr(VI). 
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Doporučení pro další postup ve výzkumu 

Pro další výzkum směřující k zefektivnění v oblasti biosorpce chromu by bylo 

vhodné ověřit si sorpci také v kontinuálním procesu dynamické sorpce. Dále by mohla být 

také studována možnost imobilizace sorbentu do formy například filtru, pytlíkových sáčků, 

kuliček apod. V případě sorpce Cr(III) bych zvolila aktivaci biosorbentu CaCl2  

a zkoumala bych vliv na desorpci. 
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