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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Těžké kovy z přírodních, ale i z antropogenních zdrojů podléhají v přírodě 

geologickému a biologickému koloběhu. Geologický cyklus zahrnuje rozpouštění 

a uvolňování kovů z hornin, půd a rud a jejich následný transport do vodních toků, jezer 

a moří, kde se mohou vysrážet a postupně sedimentovat. Biologický cyklus zahrnuje 

bioakumulaci kovů ve flóře a fauně a postupný pohyb díky potravinovému řetězci až 

k člověku. 

Nejčastějším a největším producentem těžkých kovů v přírodě i nadále zůstává 

člověk. Díky průmyslové činnosti, energetice, výstavbě, hromadné dopravě a dalším 

nepříznivým vlivům je životní prostředí stále více znečišťováno těžkými kovy, více nebo 

méně toxickými pro člověka ale i pro ostatní živočichy. 

Typickými představiteli rizikových polutantů antropogenního původu ve vodách 

jsou těžké kovy, a proto se úpravě a čištění vod přikládá zvlášť velký význam. Těžké kovy 

jsou ve vodách nežádoucí hlavně z toho důvodu, že jsou ve vodném prostředí 

nedegradovatelné. Naopak prostřednictvím vody mohou lehce, rychle a účinně zasáhnout 

velká území a transformovat se na ještě nebezpečnější a toxičtější sloučeniny.   

Jednou z možných a ekonomicky nejpřijatelnějších metod čištění a úpravy vod je 

adsorpce těžkých kovů za pomoci různých adsorbentů. Pro odstranění těžkých kovů z vod 

existuje celá řada vhodných technologií. Patří k nim také environmentální biotechnologie, 

které se zabývají biosorpcí těžkých kovů. V současnosti se po celém světě provádí řada 

experimentů, jejichž cílem je najít vhodnou biomasu, která by byla vedlejším nebo 

odpadovým produktem průmyslové výroby a která by měla vynikající sorpční vlastnosti. 

Cílem předkládané diplomové práce je experimentální ověření biologické adsorpce 

na vybraném sorbentu a porovnání nových výsledků s výsledky mé bakalářské práce. 

Z velkého množství biologických sorbentů jsem si vybral pecky švestky domácí (Prunus 

domestica), protože jsou nepotřebným vedlejším produktem zemědělské prvovýroby, jsou 

lehce dostupné a také proto, že by možnou budoucí aplikaci ekonomicky nezatížily. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Biosorpce 

Pojem biosorpce se používá pro jevy, které provázejí zachytávání iontů těžkých kovů 

neživou biomasou mikroorganismů nebo rostlin [1]. Podle Donmeza a jeho spolupracovníků je 

biosorpce definovaná jako akumulace a soustřeďování kontaminujících látek z vodných 

roztoků pomocí biologických materiálů za učelem jejich odstranění [2]. 

Biosorpce může být aktivní nebo pasivní. Aktivní biosorpce způsobuje přechod přes 

buněčnou membránu, díky které se kovy účastní metabolického cyklu. Při pasivní biosorpci 

dochází k zachycení těžkých kovů v buněčné struktuře s následnou sorpcí až k vazebným 

místům buňky [3]. Živá biomasa zahrnuje jak aktivní, tak také pasivní biosorpci. 

U neživých buněk, dochází jen k pasivní sorpci. 

I když je využití živé a neživé biomasy založené na stejném principu, a tou je 

schopnost vázat kovy, díky velkému množství reaktivních skupin obsažených v buněčných 

stěnách, existuje několik rozdílů při jejich aplikaci [4]. Pokud jsou buňky živé biomasy 

správně zpracovány, mohou se používat po neomezenou dobu. Na druhou stranu je ale 

sorpce živými buňkami delší a představuje větší environmentální riziko než použití 

neživých buněk. [5]. Při použití neživých buněk k sorpci bývá zpravidla snížena sorpční 

kapacita každého kovu o 35 % [6]. 

Kromě pasivního zachycení kovů na rostlinném povrchu, mohou rostliny využívat celou 

škálu bioakumulačních mechanismů. Kovy z půdy a z vody se mohou do rostlinného těla 

dostat mimobuněčnými (apoplastickými) nebo vnitrobuněčnými (symplastickými) cestami [1]. 

Symplastický a apoplastický systém slouží především k transportu na kratší vzdálenosti mimo 

vodivá pletiva. Lze ho aplikovat hlavně k zajištění přítoku a odtoku látek z vodivých pletiv. 

Apoplastický transport je tvořen mikroskopickými mezírkami mezi mikrofibrilami buněčné 

stěny (velikost mezírek je přibližně 4 nm). Někdy bývá k apoplastu přiřazován také systém 

mezibuněčných prostor (intercelulární systém). Apoplastickou cestou je transportována 

především voda a minerální látky. Pomocí symplastického systému se uskutečňuje transport 

vody, iontů, nízkomolekulárních látek (jednoduché cukry, aminokyseliny, fytohormony), ale 

také některých makromolekul (mRNA) a virů. Voda je uvnitř buňky transportována také přes 

vakuoly, tzv. osmotickou cestou [7]. 
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2.1.1. Mechanismus biosorpce těžkých kovů 

Neúplný d-orbital těžkých kovů umožňuje tvorbu komplexních sloučenin, které 

mohou nebo nemusí být redoxně aktivní. Těžké kovy mohou uvnitř buněk všech 

organismů tvořit nespecifické sloučeniny, které mohou významně ovlivnit jejich 

metabolismus. Těžké kovy je tedy nutné z životního prostředí odstraňovat pro ochranu 

všech živých organismů. Vzhledem k tomu, že nejsou biodegradovatelné, stávají se 

persistentní složkou hlavně půdního prostředí. 

Těžké kovy však lze účinně odstranit z vodného prostředí. Z průmyslových 

odpadních vod je lze vyeliminovat pomocí konvenčních metod, mezi které patří 

precipitace, chemická oxidace, chemická redukce, filtrace, elektrochemické čištění, 

odpařování a adsorpce (na aktivním uhlí, rašelině, zeolitu, jíle apod.). K nevýhodám těchto 

metod patří neúplné odstranění kovů při koncentraci kovů v roztoku 1-100 mg/l. Tyto 

metody jsou často energeticky náročné a v některých případech může vzniknout toxický 

kal, se kterým je nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem. 

Možnosti biologického odstraňování těžkých kovů byly poprvé provedeny na 

rašelině. Velké naděje se vkládaly i do účinné fytoremediace, tedy do využití vyšších 

rostlin, v procesu bioremediace. Kapacity fytoremediačních metod se ale ukázaly jako 

nedostatečné. V této době proto vznikla myšlenka odstraňovat těžké kovy s využitím 

mikrobiálních buněk [8]. 

Pro tzv. pasivní fyzikálně-chemickou sorpci různých kovů a jejich iontových forem 

na zvláště „aktivní místa“ specifických molekulárních struktur buněčné stěny byl zvolen 

termín bioadsorpce, neboli biosorpce. Od roku 1986 je biosorpce považována za jednu 

z nových technologií na odstraňování těžkých kovů z kontaminovaného prostředí. Procesy 

biosorpce jsou studovány z hlediska: 

• výzkumu sorpčního potenciálu přirozeně se vyskytující biomasy, 

• uměle navázané změny biosorbentů získaných z přirozených materiálů, 

• vysvětlení mechanismů biosorpce těžkých kovů, 

• porovnání účinnosti biosorpce s adsorpcí uskutečňovanou na iontoměničích, 

• možnosti komerčního využití sorpčního potenciálu biomasy. 
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Biosorpční metody jsou nejčastěji využívané k čištění kontaminovaných vod 

především s nízkou koncentrací kovu, kde se nevyplácí využití selektivních sorbentů pro 

nahromadění některého kovu nebo pro jeho izolaci ze směsi kovů. 

Biosorpce těžkých kovů je velmi rychlý proces, který není ovlivňován metabolickými 

inhibitory. Jedná se spíše o pasivní proces, než o proces stimulovaný energeticky. Biosorpce 

kovů se uskutečňuje hlavně komplexizací povrchových struktur buňky, iontovou výměnou 

nebo mikroprecipitací. O vytvářených komplexech a mechanismech vzniku existuje jen velmi 

málo informací.  

Některé techniky se využívaly jen pro zjištění umístění těžkých kovů v mikrobiální 

buňce (např. infračervená spektroskopie, EDAX, elektronová mikroskopie). Relativně 

nová technika ESCA (X-paprsková fotoelektronová spektroskopie) umožňuje stanovení 

vazebné energie elektronu v atomech nebo v molekulách, jenž je závislá na distribuci 

valenčních změn a podává tedy informaci o oxidovaném stavu atomu. V současnosti jsou 

pro odůvodnění mechanismů biosorpce využívány různé chemické modifikace funkčních 

skupin buněčné stěny. 

Mezi kovem a reaktivními skupinami buněčné stěny se uskutečňují stechiometrické 

interakce. Buněčná stěna vystupuje jako komplexní iontoměnič. Rozhodujícím faktorem 

v procesu biosorpce je také povaha samotné biomasy. Bylo prokázáno, že všeobecně 

vysoká koncentrace biomasy odstraňuje velmi dobře kov z roztoku, ale hmotnost kovu na 

miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně nízká. Vyslovena byla také domněnka, že 

závislost biosorpce na hustotě buněk může být dána elektrostatickými interakcemi mezi 

navázanými kationty při malé vzdálenosti mezi buňkami v husté suspenzi. Vysoká 

koncentrace biomasy vede často k tvorbě velkých agregátů, které narušují vytvořenou 

rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky. 

V praxi je samozřejmé, že kontaminované přírodní a odpadní vody neobsahují pouze 

kontaminující kov, ale celou řadu jiných iontů, které mohou ovlivnit proces biosorpce kovu 

našeho zájmu a soutěžit o vazebná místa na povrchu mikrobiální buňky. V řadě 

experimentů bylo prokázáno, že modifikace buněčného povrchu může výrazně ovlivnit 

vazbu kovových iontů. Tyto modifikace mohou být vyvolány působením různých vnějších 

faktorů, a to jednak během růstu a nahromadění biomasy, ale i jejich přímým působením 

na připravenou biomasu. 
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Chemicky lze nahromaděnou biomasu modifikovat například promýváním 

detergenty nebo působením kyselin a louhů. Při vývoji biosorbentů se klade důraz nejen na 

účinnost sorpce kovů, ale také na možnost jejich regenerace a uvolnění sorbovaného kovu.  

Existuje celá řada metod eluce kovů s ohledem na vázaný prvek a mechanismus jeho 

vazby. Při reverzibilní sorpci se často využívají jednoduché nedestruktivní fyzikální 

a chemické faktory, které umožňují regeneraci biomasy a zpětné uvolnění kovů. Biomasa 

je potom opakovaně využívána v biosorpčních a desorpčních cyklech s ohledem na její 

sorpční kapacitu. Intracelulární akumulace je často ireverzibilní a k uvolnění kovu se 

využívají drastické metody, jako je zpopelnění nebo rozpuštění v kyselině nebo louhu [9]. 

2.2. Biosorbent 

Biosorbent je materiál vyrobený ze surové mikrobiologické nebo jakékoliv jiné 

rostlinné biomasy. Nejvhodnější biosorbent pro aplikaci by měl být připraven a klasifikován 

zrnitostním třídou od 0,1 do 3 mm v podobě pevných granulí, které by odolaly tlaku při 

aplikaci v koloně a byly by permeabilní ve vodném prostředí. Pro lepší funkčnost 

a použitelnost je nutné vybraný biosorbent chemicky upravit směrem k aplikaci. Biosorbent 

je potom okamžitě schopen sorbovat vybrané ionty těžkých kovů z vodného prostředí.  

Důvtipnost předešlých kroků je v eliminaci nákladné a těžkopádné chemické 

předpřípravy vod, u kterých bylo zvoleno čištění pomocí biosorbentů. Odstraňování 

toxických kovů z vodného prostředí pak může být efektivní jak z hlediska ekologického, 

tak také ekonomického, protože šetří prostředky, které by jinak byly vynaloženy na 

předpřípravu vod, a také minimalizuje pozdější množství výskytu nebezpečných odpadních 

kalů na skládkách. Koncentrace kovů v průběhu procesu biosorpce také umožňuje jejich 

opětovné získání, recyklování, prodej nebo použití. Vysoká schopnost vázat kovy, nízká 

cena a možnost vícenásobného použití dělá z biosorbentů efektivní alternativu v oboru 

čištění odpadních vod [10]. 

Pro pochopení procesu biosorpce je nutné nejdříve poznat a chápat procesy 

adsorpce a desorpce, které poskytují nejzákladnější informaci, a tou je informace o procesu 

vázání kovu spolu s biosorbentem. V procesu vázání kovu na biosorbent je mnoho různých 

způsobů. V procesu biosorpce jsou nejaktivnější a nejčastější hlavně procesy chemické 
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sorpce pomocí iontové výměny, komplexace, chelace, fyzikální adsorpce a chemického 

srážení. Do úvahy přicházejí také oxidačně-redukční reakce. 

Vzhledem ke komplexnosti biomateriálů je možné, že některé z procesů biosorpce, 

které byly uvedeny v předešlém odstavci, se samotného procesu biosorpce zúčastňují 

společně. To znamená, že biosorbent v průběhu samotného čištění vod je schopen vázat 

kov současně více způsoby [11]. 

Pochopení procesu interakce mezi kovem a biosorbentem s sebou přináší řadu 

výhod, hlavně možnost optimalizovat výběr vhodného biosorbentu na sorpci vybraného 

kovu z vodného prostředí, což přispívá k ekonomičnosti celého procesu. 

Diky tomu, že jsou biosorbenty z různých přírodních materiálů, je na výběr řada 

možností jejich využití, v závislosti na individuálních vlastnostech biosorbentů při tvoření 

komplexů s kovy. Biosorbenty vykazují vysokou afinitu ke kovům, často i toxickým, ale 

jen velmi malou nebo žádnou s netoxickými kovy, jako jsou např. vápník, sodík, draslík 

nebo hořčík.  

Široké spektrum biosorbentů však není selektivní vzhledem k jedinému kovu, který 

by sorbovaly. Biosorbenty jsou schopné současně sorbovat několik různých druhů 

nebezpečných kovů z roztoku, bez ohledu na jejich rozdílné koncentrace. Výsledky 

pozorování biosorbentů po akumulaci kovů na jejich povrchu poukázaly na fakt, že 

biosorbce zahrnují iontovou výměnu na vysokém stupni. Některé biosorbenty jsou více 

selektivní ke kationtům (Cd, Cu, Ni, Pb, Cr+3) a některé zase k aniontům [10]. 

2.2.1. Sorpční místa biosorbentů 

Možností využití vyšších rostlin jako sorbentu těžkých kovů se zabýval de Carvallo 

s kolektivem, kteří studovali biosorpci mědi z vodného roztoku. Jako sorbent použili suché 

listy čajovníku (Theka sinensis) a další brazilské rostliny (Aspidosderma tomentosum, 

Qualea parviflora, Maitena truncata) [12]. Zjistili, že sorpční místa jsou pravděpodobně 

umístěna na vláknech biomasy, které jsou tvořeny dextriny. Tato místa poskytují 

především funkční skupiny C–O a C=O, které se nacházejí v těchto vláknech. Je také 

pravděpodobné, že se vazebná místa nacházejí také u ostatních typů listů [1, 12]. 
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Při využití vláknitých hub (Mucor hiemalis) k biosorpci Cr+III  se zjistilo, že 

obsahují 30-40 % chitinu a chitosanu. Tyto látky při procesu biosorpce uvolňovaly jako 

matrici funkční skupiny –COOH a –NH2 [13].  

Spektroskopická analýza (FTIR) buňky rodu Rhizopus prokázala při sorpci Cr+VI 

angažovanost amino- skupin [14]. Procento odstraněného Cr+III  z vodného roztoku 

dosahovalo maxima při hodnotách pH 4-6, ale při pH 3 kleslo procento odstraněného Cr+III  

až na polovinu. Tyto výsledky mohou dokázat možnost vázání iontů chromu s funkčními 

skupinami biomasy olivových pecek, hlavně s funkční skupinou –COOH [15]. 

Potenciální možnost využití odpadu arankárie (Arancaria angustifolia), jako 

biosorbentu potvrdil svými pokusy i Brasil s kolektivem. Z připraveného vodného roztoku 

o koncentraci 100 mg/l Cr+VI dokázala upravená biomasa této rostliny úplně odstranit 

nežádoucí znečištění do 30 min. Tato koncentrace je přitom asi 5-10 vyšší, než je obsah 

Cr+VI v reálných vzorcích vod z průmyslu. Způsob vazby Cr+VI na upravenou biomasu 

arankárie, popsaný Brasilem a jeho kolektivem, je znázorněn na Obrázku č. 1 [16]. 

 

Obrázek 1: Vazba Cr+VI na odpad arankárie (Araucaria angustifolia) [16] 

2.3. Charakteristika biomasy vyšších rostlin 

Základem těla vyšších rostlin jsou eukaryotické buňky. Z hlediska biosorpce je 

velmi důležité složení buněčné stěny. Buněčná stěna se nachází na povrchu buňky, nad 

cytoplasmatickou membránou a odděluje buňku od vnějšího prostředí. Funkcí buněčné 

stěny je chránit buňku před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, kontrolovat proudění 

látek mezi cytoplasmou a prostředím a udržovat tvar buňky. Buněčná stěna organismu je 

považována za komplexní iontový měnič, porovnatelný s komerčními výrobky [1]. 
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Evropská švestka domácí (Obrázek č. 3) je chápána jako hybrid myrobalánu 

třešnovitého (Prunus cerasifera) a trnky obecné (Primus spinosa). Je to malý až střední, 

štíhlý, opadavý strom s malými bílými květy. Plody jsou aromatické, bohaté na obsah 

hořčíku, železa a vitamínu A, s nahořklou chutí a dužinou, která nesrůstá s jádrem. 

 
Obrázek 3: Švestka domácí (Prunus domestica) [29] 

Prvky, ze kterých jsou tvořeny živé objekty, lze označit za biogenní. 

V rostlinách je možné tyto prvky dělit podle jejich rozdílného kvantitativního 

zastoupení na skupinu makroelementů (jejich obsah v rostlině se pohybuje od setin až 

po desítky procent), mikroelementů (obsah se pohybuje ve velmi nízkých 

koncentracích v rozmezích 10-3 až 105 %) a ultramikroelementů (obsah se pohybuje 

v minimálních koncentracích cca 10-6 %). 

Švestky obsahují cukry, organické kyseliny, flavonoidy, vitamíny a minerální látky. 

Syrové jsou vhodným doplňkem stravy. Sušené pomáhají snižovat krevní tlak a podporují 

vylučování cholesterolu z organismu [18]. 

2.4. Těžké kovy 

Těžké kovy (HMs, Heavy Methals) patří mezi základní skupinu znečišťujících 

látek, které se sledují v různých složkách životního prostředí. Jedná se o poměrně 

rozsáhlou skupinu kontaminantů, které se vyznačují rozdílnými vlastnostmi, účinky 

a zdroji původu. Všeobecně je lze označit za persistentní, nedegradovatelné prvky 

s vysokým bioakumulačním potenciálem [19]. 

Předmětem světového monitoringu jsou následující prvky: rtuť (Hg), kadmium 

(Cd), chrom (Cr+VI) a olovo (Pb). Ty se všeobecně považují za nejškodlivější nejen pro 

lidi, ale také pro zvířata [30]. 
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Označení těžké kovy bylo převzato z metalurgie. Používá se pro označení třiceti 

sedmi prvků periodické soustavy prvků, které mají atomovou hustotu vyšší než 5 g·cm-3
 

a patří do přechodných skupin 3A, 4A, 5A a 6A. Z environmentálního a toxikologického 

hlediska se pojem těžké kovy obyčejně spojuje s kovovými prvky, které způsobují 

nežádoucí toxické účinky a znečišťují životní prostředí. 

Nejvhodněji se zdá označit těžké kovy podle Fergussona, který je považuje za prvky: 

• relativně dost rozšířené v zemské kůře, 

• těžené a využívané v průměrném množství, 

• obsažené v materiálech, se kterými lidmi přicházejí do styku, 

• mající toxický účinek na živé organismy, 

• způsobující nepříznivé účinky v biologickém cyklu. 

Termín těžké kovy je velmi známý a nejčastěji se používá. Je to nejpřijatelnější 

skupinový název pro kovy, které mají nejhorší škodlivé účinky na zdraví člověka i zvířat 

a znečišťuje životní prostředí. 

Ve vodách je toxicita těžkých kovů ovlivňována celkovým chemickým složením 

vody, její teplotou, hodnotou pH nebo přítomností nižších rostlin. Přítomností 

mikroorganismů (činností mikroorganismů) dochází v mnohých případech k bioakumulaci 

některých kovů v živé hmotě. U směsi kovů se může toxicita jednotlivých kovů měnit. 

Mezi toxické prvky vyskytující se ve vodách patří Hg, Cd, As, Pb, Se, Cu, Ni a Zn [20]. 

2.4.1. Chrom 

V přírodě se vyskytuje jako minerál chromit (FeCr2O4) a krokoit (PbCrO4). Chrom je 

nejtvrdším elementárním kovem a vyznačuje se mimořádně nízkou reaktivitou a vysokou 

chemickou odolností. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-orbitale. 

V zemské kůře je průměrný obsah chromu kolem 0,1-0,2 g/kg. Antropogenním zdrojem 

chromu jsou především odpadní vody z barevné metalurgie, z povrchové úpravy kovů 

a z textilního průmyslu. 

Ve vodách se z možných oxidačních stupňů vyskytuje chrom jen ve třetím a šestém 

stupni (CrIII  a CrVI). U chromu v třetím oxidačním stupni se jedná o rozpustnou formu 
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výskytu jednoduchého iontu Cr+III  a jeho hydrokomplexů. U chromu v šestém oxidačním 

stupni je většina sloučenin dobře rozpustná ve vodě, s výjimkou chromanů (olovnatý, 

stříbrný a barnatý). Je-li proto potřebné odstranit z vody Cr+VI, musí se nejprve redukovat 

na Cr+III [20]. 

Chrom v šestém oxidačním stupni vystupuje ve vodných roztocích hlavně ve dvou 

dominantních formách záporně nabitých iontů a to jako HCrO4
- a CrO4

2-. Při hodnotě pH 4 

převažuje ve formě HCrO4
-, při hodnotě pH vyšší než 9 se vyskytuje hlavně jako CrO4

2-, 

případně Cr2O7
2-. Pokud se hodnota pH roztoku, ve kterém se Cr+VI nachází v rozpustné 

formě, snižuje, začne se formovat do Cr3O10
2- nebo Cr4O13

2- iontů [21]. 

Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 376/2000 Sb. o požadavcích na pitnou vodu 

a rozsah a četnost její kontroly, je nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pitné, balené 

kojenecké a pramenité vody 0,05 mg/l. Přípustný emisní limit pro průmyslové odpadní 

vody podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je pro těžbu rud (kromě uranu) 

0,5 mg/l, pro výrobu skla 1 mg/l, pro spalování odpadu 0,15 mg/l a pro strojírenský 

a elektrotechnický průmysl 0,5 mg/l. 
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3. STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY VE SV ĚTĚ 

V důsledku růstu průmyslové činnosti se zvýšilo znečištění životního prostředí, 

a také akumulace těžkých kovů v ekosystémech. Biosorpce patří mezi biologické metody 

použitelné k odstraňování těžkých kovů z odpadních vod, případně k jejich opětovnému 

získávání. Jsou založeny na fyzikálně-chemických procesech. 

V současné době existuje více technologií, které se používají k odstraňování 

těžkých kovů z odpadních vod. Mezi nimi dominuje srážení ve formě málo rozpustných 

hydroxidů, elektrochemické metody (např. elektrolýza), iontová výměna, kapalinová 

extrakce a různé membránové procesy. Srážení ve formě málo rozpustných hydroxidů 

zvýšením hodnoty pH (na 10 až 12) je sice metoda s nízkými náklady, ale výsledkem je 

tvorba málo využitelného odpadu, který je nakonec uložen na skládku a představuje riziko 

pro podzemní nebo povrchové vody při transportu. Elektrolýza je vhodná pro zpracování 

koncentrovanějších roztoků a roztoků s obsahem ušlechtilejších kovů. Není ale vhodná pro 

zpracování směsí a méně ušlechtilých kovů, které není možné v některých případech vůbec 

redukovat. Membránové procesy a procesy kapalinové extrakce jsou perspektivní, zatím je 

však ve světě málo jejich průmyslových aplikací. 

Stále přísnější požadavky na obsah kovů v emisích průmyslu, pokroky v metodách 

identifikace různých sloučenin v organismech a jejich působení na zdravotní stav populace 

mají za následek, že se používané technologie na odstraňování kovů stávají postupně 

neadekvátní. Více faktorů vytváří stále větší tlak na implementaci nových technologií, 

které musí splňovat nové požadavky: 

• s existujícími technologiemi, 

• cenovou dostupnost, 

• schopnost tolerovat výkyvy v množství a kvalitě spalování odpadů, 

• schopnost pracovat kontinuálně, 

• spolehlivost, 

• selektivnost, 

• jednoduchost [1]. 

Fyzikálně-chemické metody, kterými jsou např. chemické srážení nebo 

membránová filtrace, byly vyvinuty hlavně k odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. 
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Bohužel praktické uplatnění takových procesů je někdy omezené technickým nebo 

ekonomickým faktorem.  

Biologické metody odstraňování těžkých kovů mají jiné výhody než tradiční 

metody čištění odpadních vod. Hlavní výhodou biosorpce je její velmi nízká cena, přičemž 

účinnost odstranění kovů je porovnatelná s komerčními iontoměniči. V odtokovém proudu 

čištěné kapaliny je možné dosáhnout hodnot obsahu kovů řádově v µg/l, přičemž cena 

biosorbentu představuje jen desetinu ceny iontoměniče [22]. 

Výhody aplikace biosorpce na odstranění kovů z roztoku v porovnání s jinými 

technologiemi jsou následující: 

• aplikovatelnost na odstranění kovů i v širokém intervale koncentrací, 

• organické materiály neinterferují s navázanými ionty, 

• proces odstraňování kovů je rychlý a probíhá za normálních podmínek 

(tlaku a teplotě), 

• biomasu je možné vícekrát využít. 

Za nevýhodu aplikace biosorpce na odstranění kovů z roztoku lze v současné době 

považovat nedostatek informací především o mechanismech, které jsou zodpovědné za 

zachycení kovů na povrchu buněk. 

Všeobecně platí, že mnoho biologických materiálů je schopných vázat těžké kovy, 

ale jen některé lze využít v průmyslových procesech, ve kterých se vyžaduje dostatečně 

vysoká kapacita vazeb a selektivita [1]. Z tohoto důvodu je další významnou výhodou 

procesu biosorpce vysoká selektivita, které je možné dosáhnout hlavně aplikací konkrétního 

druhu biomasy [22]. 

Výzkum vedený Kansohem a El–Shafei ukázal, že u hub selektivita pro kovy 

klesala v pořadí Ni > Mn > Pb > Co > Cu > Zn > Al, zatímco u bakterií bylo pořadí kovů 

Pb > Mn > Ni > Zn > Al > Li > Cu > Co [23]. Hammaini a jeho spolupracovníci použili 

k zachytu těžkých kovů pivovarskou kvasinku (Saccharomyces cerevisiae) a zjistili, že 

účinnost sorpce u kvasinky je v pořadí Pb > Cu > Cd ≈ Zn > Ni [24]. Rozdíly mezi 

stupněm sorpce a přesností jsou připisovány základním rozdílům mezi buněčnou výměnou 

látek a držení reaktivní skupiny v buněčných stěnách [25]. 
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Laboratorní experimenty na vojtěšce (Mediago Sativa AlfAlfa) ukázaly, že africká 

populace této rostliny má vynikající schopnost vázat Cu+II a Ni+II ionty z vodného 

prostředí. Experimenty pH profilů těchto kovů určily, že optimální hodnota pH pro vazbu 

kovových iontů je přibližně 5,0. Experimenty časové závislosti zase prokázaly, že všechny 

vyše uvedené ionty vázané na Mediago Sativa AlfAlfa se objevily v průběhu patnácti 

minut. Při experimentu se projevily následující hodnoty kovových iontů na gram biomasy: 

7,1 mg Cd, 7,7 mg Cr+III  43 mg Pb a 4,9 mg Zn +II. Jako vždy se vazba Cr+VI neprokázala. 

Skoro všechny studované kovy se objevily při aplikaci 0,1 M HCl s výjimkou Cr+III . [26]. 

Z počátku byla biomasa studována hlavně z důvodu její schopnosti měnit těžké 

kovy na jejich méně toxickou formu [27]. První studie biomasy zdokumentovaly schopnost 

biomasy měnit valenční stav rozpustného chromu ze šestého až na třetí oxidační stupeň. Když 

byl experiment veden po delší časovou periodu, byla biomasa schopná vylučovat (srážet) kov. 

Uvolnění (srážení) nastalo ale následkem mikrobiálního vytěsňování organických kyselin, 

enzymů a polymerické substance [28]. 
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4. EPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části mé diplomové práce podrobně popisuji postup přípravy 

modelového roztoku Cr+VI, úpravu a aktivaci zvoleného biosorbentu. V jednotlivých 

podkapitolách také popisuji zvolené metody analýz, vyhodnocení kinetiky adsorpce 

a modelování adsorpčních izoterem. 

4.1. Metodika přípravy modelového roztoku 

Modelový roztok chromu Cr+VI jsem připravil následujícím způsobem. Pro dosažení 

zvolené koncentrace 100 mg/l těžkého kovu v modelovém roztoku, bylo nutné vypočítat 

potřebnou navážku dichromanu didraselného (fa PENTA, Česká republika). 

Vypočítanou navážku 0,28289 g dichromanu didraselného (K2Cr2O7) jsem vážil na 

analytických vahách typu TB–215D (fa Denver Instrument, Germany) a následně ředil 

destilovanou vodou na předem určený objem 1 litru. 

4.2. Metodika přípravy vzorků biosorbentu 

Pro úpravu povrchu vazebných možností odebraného materiálu jsem vzorky podrobil 

chemické, tepelné a zrnitostní úpravě, kterými se zabývám v následujících podkapitolách. 

Schématicky zobrazuje postup úpravy biosorbentu Tabulka č. 1 v Příloze č. 1. 

4.2.1. Tepelná úprava povrchu biosorbentu 

Umyté pecky švestek, zbavené zbytku dužiny a jádra, jsem nejdříve nechal sušit při 

pokojové teplotě po dobu 24 hod. Pro zabezpečení menší vlhkosti a předcházení lepivého 

efektu při mletí, jsem pecky před samotným mletím sušil v sušárně typu Ecocell (fa Brněnská 

medicínská, a.s. - MMM Group, Česká republika), při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. 

Po rozemletí a přesítování a nakonec i závěrečné chemické úpravě, jsem vzorky znova sušil při 

teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti, aby byla zaručena přesnost navážky. 

4.2.2. Zrnitostní úprava biosorbentu 

Materiál jsem rozemlel na laboratorním mlýně typu IKA A11 Basic (IKA - Werke, 

Německo) a poté sítoval přes laboratorní síta (fa Retsch, Německo) na zrnitosní třídu 1 mm 
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a 0,5 mm 3 mm, 2 mm. Při volbě zrnitostních tříd jsem vycházel ze zkušeností 

z bakalářské práce, kdy se menší zrnitostní třída biosorbentu (1 mm a 0,5 mm) 

neosvědčila. Nyní proto také nebyla zvolena a to z důvodu zamezení vzniku špatně 

filtrovatelné koloidní suspenze, a také pro ulehčení její další úpravy. 

4.2.3. Chemická úprava biosorbentu 

Pro chemickou aktivaci byla zvolena navážka biosorbentu 10 g/l. Biosorbent jsem 

aktivoval působením kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1, 1 a 2 mol/l po dobu 15, 30 

a 60 min. pro každou koncentraci, za stálého míchání na míchačce typu Variomag-multipoint 6 

(fa H+P Labortechnik AG, Německo) při 150 ot./min. Následně jsem aktivovaný biosorbent 

3× důkladně promyl v redestilované vodě tak, aby v něm nezůstal zbytek aktivačního činidla. 

Jako druhé aktivační činidlo jsem, na základě zkušeností z bakalářské práce, použil 

hydroxid sodný o koncentraci 0,1 a 1 mol/l. I při tomto aktivačním činidle jsem zachoval 

stejnou dobu aktivace pro každou koncentraci, stejnou rychlost otáček a trojnásobné 

promytí biosorbentu po jeho aktivaci. Opět vzhledem k tomu, aby v něm nezůstal zbytek 

aktivačního činidla. 

Abych mohl ověřit případnou schopnost biosorbentu adsorbovat těžký kov i bez 

chemické aktivace, podrobil jsem biosorbent stejné fyzikální úpravě, ale místo aktivačního 

činidla jsem použil destilovanou vodu a zvolenou navážku biosorbentu jsem v ní aktivoval 

po dobu 24 hod. Takto chemicky upravený biosorbent jsem použil na testy adsorpce. 

4.3. Metodika analýzy vzorků biosorbentu 

V následujících podkapitolách se podrobně zabývám metodami chemického 

rozboru připraveného biosorbentu, v mém případě se jedná o pecky švestky domácí 

(Prunus domesticy), konkrétně jejich anorganickým a organickým složením, obsahem 

vody, vlhkosti, sušiny a také podrobně vysvětluji metodu modelování adsorpčních 

izoterem a metody modelování kinetiky adsorpce. 

4.3.1. Chemický rozbor připraveného biosorbentu (anorganická složka) 

Chemický rozbor připraveného sorbentu zaměřený na přítomnost anorganických 

složek provedl ,,Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - Zkušební laboratoř (akreditovaná 
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ČIA dle EN ISO/IEC 17025 pod č. 1078) a Laboratoř paliv, odpadů a vod,, dle platné 

normy: Stanovení stopových prvků - IMP 002. 

Chemický rozbor připraveného sorbentu zaměřený na přítomnost organických 

složek se skládal z analýza hlavních makroelementů (celulosa, lignin, hemicelulosa). 

Analytické stanovení makroelementů v sorbentu bylo provedeno jen u vzorku 

vstupního materiálu (Š1 VSTUP). Stanovení bylo provedeno v laboratořích Institutu 

environmentálního inženýrství, VŠB-TU v Ostravě. Ostatní vzorky (Š2–3, Š1–2, a Š0,5–1 

NaOH, HCl, DEST) vykazovaly velmi malé rozdíly v obsahu organických složek, a tím 

i v zastoupení mikroelementů.  

4.3.2. Stanovení obsahu vody, vlhkosti a sušiny 

Stanovení sušiny a obsahu vody v biosorbentu bylo realizováno podle všeobecně 

platných pokynů uvedených v normě ČSN 72 1110 „Základní rozbor postupu silikátů“ 

a stanovení hmotnostní vlhkosti podle ISO/DIS 11465 „Stanovení hmotnostního podílu 

sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda“. Pro stanovení sušiny, obsahu 

vody a hmotnostní vlhkosti byl sorbent pomlen na laboratorním vibračním mlýně typu 

VM4–386 (Česká republika) a přesítovaný pře nerezové síto (fa Retsch, Germany). 

Stanovení sušiny a obsahu vody v biosorbentu bylo provedeno dle všeobecně 

platných pokynů uvedených v normě ČSN 72 1110 „Základní rozbor postupu silikátů“ 

a stanovení hmotnostní vlhkosti podle ISO/DIS 11465 „Stanovení hmotnostního podílu 

sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda“. Pro stanovení sušiny, obsahu 

vody a hmotností vlhkosti byl sorbent pomlen na laboratorním vibračním mlýně VM4-386 

(Česká republika) a přesítovaný přes nerezové síto (fa Retsch, Germany) tak, aby vzorek 

obsahoval částice menší než 4 mm. Vzorky se vážily na analytických vahách typu TB-215D 

(fa Denver Instrument, Německo). K sušení vzorků se používala sušárna typu Ecocell 

(fa Brněnská medicínská, a.s. - MMM Group, Česká republika). 

4.3.3. Metoda modelování kinetiky adsorpcí 

Na základě zkušeností získaných během ve své bakalářské práci jsem pro 

modelování kinetiky adsorpce zvolil odebrání a vyhodnocení vzorku po 1, 3, 5, 7, 9, 12 

a 24 hod. a navážku chemicky aktivovaného biosorbentu 1 000 g.  
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K přesně odváženému množství biosorbentu, který jsem umístil do vzorkovnic 

o objemu 80 ml, jsem následně přidal 50 ml připraveného modelového roztoku chromu 

o koncentraci 100 mg/l. Takto připravené vzorky jsem uložil na míchačku typu 

Variomag-multipoint 6 (fa H+P Labortechnik AG, Germanyo) a nechal je míchat při 

150 ot/min. Po uplynutí příslušného časového intervalu jsem jednotlivé vzorky odebral a 

ředil tak, aby koncentrace Cr+VI byla v rozsahu kalibračního rozsahu spektrofotometru. 

Vzorky jsem analyzoval metodou spektrofotometrického stanovení chromu Cr+VI 

s 1,5–difenylkarbazidem při vlnové délce 545 nm na přístroji UNICAM AQUAMATE 

(fa Thermo Electron Corporation, USA) v laboratořích Institutu environmentálního 

inženýrství, Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě. Výsledky měření 

jsem vyhodnotil a násobil faktorem ředění 0,05. Všechna měření byla provedena ve třech 

stejných pokusech. Naměřené hodnoty jsou tedy průměrem měření. 

Z naměřených vstupních a výstupních hodnot koncentrací jsem vypočítal adsorpci 

kovu podle vzorce: 

( )
S

ccV
q

fi −= .
 

kde je: 

q – adsorpce kovu [mg/g], 

V – objem modelového roztoku kovu Cr+VI [l] 

ci – vstupní koncentrace modelového roztoku kovu Cr+VI [mg/l], 

cf – výstupní koncentráce modelového roztoku kovu Cr+VI [mg/l], 

S – množství suchého sorbentu přidaného do roztoku [g] 

4.3.4. Metoda modelování adsorpčních izoterem 

Pro modelování adsorpčních izeterem jsem připravil pracovní roztoky s obsahem 

Cr+VI o koncentracích 20 mg/l, 40 mg/l, 60 mg/l, 80 mg/l, 100 mg/l. Na jejich přípravu jsem 

použil standardy firmy PENTA, České republiky. Navážka vzorku určená na testování 

sorpčních vlastností a k ní přidaný modelový roztok byly stejné jako při metodě 

modelování kinetiky adsorpcí (viz kapitola 4.3.3). 
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Pracovní postup míchání, odstřeďování, ředění i následné spektrofotometrické měření 

a vyhodnocení vzorků zůstaly stejné, jako v předcházející kapitole (viz kapitola 4.3.3). Jediný 

rozdíl nastal při odběru vzorků z míchačky. Vzorky jsem odebral po 24 hod., a to na základě 

výsledků modelování kinetiky adsorpcí, na kterých se adsorpční rovnováha ustálila právě po 

uplynutí této doby. 

K vyhodnocení sorpce kovů z modelového roztoku jsem zvolil postup vyhodnocení 

pomocí Langmuirovy izotermy. V Tabulce č. 1 jsou uvedeny lineární formy Langmuirovy 

rovnice, používané k vyhodnocení.  

Tabulka 1: Lineární formy Langmuirovy rovnice 

LANGMUIROVÉ MODELY LINEÁRNÍ ROVNICE GRAFICKÁ ZÁVISLOST 

MODEL I. 
  

MODEL II: 
  

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu [mg/g], qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek [mg/g],  
b – Langmuirova konstanta, cf – výstupná koncentrace kovu v roztoku [mg/l] 

Pro úpravu izoterem jsem použil rozšírený vztah pro Langmuirovu izotermu: 

 

kde je: 

a – adsorpční kapacita (mg/l), 

c – rovnovážná koncentrace adsorbované látky (mg/l), 

k1-3 – konstanty. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole se věnuji nejzajímavější části mé diplomové práce. Podrobně 

vyhodnocuji výsledky provedených analýz a měření, od chemického složení biosorbentu 

přes samotnou adsorpcí, až po vyhodnocení kinetiky adsorpcí a modelování adsorpčních 

izoterem. 

5.1. Chemické složení biosorbentu 

Vzhledem k tomu, že cílem mé diplomové práce je zjistit schopnost připraveného 

biosorbentu sorbovat těžký kov, konkrétně Cr+VI, bylo nutné znát obsahy jednotlivých 

stopových prvků před samotným začátkem sorpčního procesu. Zjištěné hodnoty vstupního 

obsahu jednotlivých kovů udává Tabulka č. 2. 

Tabulka 2: Obsah stopových prvků v sušine 

Označení vzorků 
Cu Cr Pb Cd 

[mg/kg] 
Š VSTUP 5,2 ± 1,1 0,95 ± 0,11 0,0121 ± 0,024 0,137 ± 0,018 

Š0,5-1 DEST 5,0 ± 1,0 1,38 ± 0,16 0,073 ± 0,015 <0,1 
Š1-2 DEST 5,4 ± 1,1 1,10 ± 0,12 0,179 ± 0,036 <0,1 
Š2-3 DEST 5,2 ± 0,9 1,27 ± 0,13 0,174 ± 0,031 <0,1 

Z výsledku měření je zřejmé, že vzorek pomletých pecek švestky bez jakékoliv 

chemické aktivace (Š VSTUP) se výrazně neliší od vzorků biosorbentu aktivovaného jen 

destilovanou vodou. 

Pro úplnost chemického složení studovaného sorbentu byla udělaná také analýza 

organické složky, obsahu popela a analýza obsahu ligninu, celulosy a hemicelulosy 

v sorbentu před jeho další úpravou. Výsledky jsou uvedeny v Tabulkách č. 3-4. 

Tabulka 3: Obsah organické složky a popela v sorbentu 

Označení vzorků 
Popel Organická složka 

[%] 
Š VSTUP 0,12 99,57 

Š0,5-1 DEST 0,23 99,48 
Š1-2 DEST 0,15 99,53 
Š2-3 DEST 0,15 99,53 

Z výsledků obsahu organické složky a popela je patrné, že se jejich hodnoty 

výrazně nemění. V každém vzorku dosahoval obsah organické složky hodnoty nad 99 %. 
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V následujících analýzách, na základě kterých měl být zjištěn procentuální obsah 

ligninu, celulosy a hemicelulosy, byl analýzám podroben už jen vzorek vzorek bez 

chemické aktivace (Š VSTUP). 

Tabulka 4: Obsah organické složky sorbentu před chemickou úpravou 

Označení vzorku 
Lignin Celulosa Hemicelulosa 

[%] 
Š VSTUP 40,74 56,95 1,49 

Analýza podle očekávání potvrdila, že základním stavebním prvkem zvoleného 

biosorbentu (pecky švestky domácí, Prunus domestica) je celulosa a lignin v procentuálním 

zastoupení skoro 57%, respektive 41%. 

5.2. Stanovení obsahu vody, sušiny a hmotnostní vlhkosti 

U studovaného biosorbentu jsem stanovil vybrané parametry, kterými jsou 

obsah vody, sušiny a hmotností vlhkosti. Vypočítané průměrné hodnotyjsou uvedeny 

v následující Tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Vypočítané hodnoty sušiny, obsahu vody a vlhkosti odebraných vzorků 

Označení vzorků DR prům. x prům. w prům. 
Š0,5-101-03 93,11 6,89 7,40 
Š1-201-03 92,42 7,58 8,20 
Š2-301-03 91,91 8,02 8,53 

Vysvětlivky: DR prům - průměrný obsah sušiny (%), x prům. - průměrný obsah vody (%), wprům. - průměrná 
hmotnostní vlhkost (%) 

Výsledky vypočtených hodnot zobrazené v Tabulce č. 5 nevykazují významné 

rozdíly nebo výraznější odchylky mezi jednotlivými vzorky studovaného biosorbentu 

o různé zrnitosti a naměřené hodnoty se proto mění jen minimálně. 

5.3. Kinetika adsorpce chromu Cr+VI  

Pro všechny vzorky studovaného sorbentu jsem studoval kinetiku adsorpce. 

Výsledky získané z těchto pokusů jsou znázorněny na Obrázcích č. 4-10. Zdrojová data 

a všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách v Příloze č. 2 mé diplomové práce. 
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5.3.1. Kinetika adsorpce biosorbentů aktivovaných destilovanou vodou 

Výsledné hodnoty kinetiky adsorpce i jejich průběh pro vzorky biosorbentu 

aktivované destilovanou vodou po dobu 24 hod. jsou znázorněny na Obrázku č. 4. 

 
Obrázek 4: Kinetika adsorpce Cr+VI, aktivace destilovanou vodou 

Studium kinetiky adsorpce chromu Cr+VI pomocí pecek švestky domácí (Prunus 

domestica) aktivovaných destilovanou vodou přineslo následující výsledky. Vzorek 

Š0,5-1/DEST/24 dosáhl adsorpce 1,4 mg/g, nejlepší hodnoty měl vzorek Š1-2/DEST/24, 

a to 2,0 mg/g, nejméně adsorboval vzorek Š2-3/DEST/24 a to 1,0 mg/g. 

5.3.2. Kinetika adsorpce biosorbentů aktivovaných hydroxidem sodným 

Výsledky kinetiky adsorpce biosorbentů aktivovaných po dobu 15 min. pomocí 

hydroxidu sodného o molární koncentraci 0,1 mol/l a 1 mol/l je zobrazen na Obrázku č. 5. 

Z naměřených hodnot kinetiky adsorpce biosorbentu aktivovaného hydroxidem 

sodným po dobu 15 min. je patrné, že k nejvyšší adsorpci Cr+VI dochází v rozmezí 1-5 hod. 

To ale neplatí pro vzorek biosorbentu o zrnitosti 2-3 mm aktivovaného 0,1 mol/l 

hydroxidem sodným (Š2–3/0,1NaOH/15) a vzorek o zrnitosti 1-2 mm aktivovaného 

působením 1 mol/l hydroxidu sodného (Š1-2/1NaOH/15), u kterého byly dosaženy 

maximální hodnoty adsorpce až po 24 hod. Velmi zajímavý je také fakt, že mezi 5-7 hod 
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došlo k výrazné desorpci a hodnota adsorpce nedosáhla ani v jednom případě více než 

0,5 mg/g. 

 
Obrázek 5: Kinetika adsorpce Cr+VI, aktivace hydroxidem sodným (15 min.) 

Výsledky kinetiky adsorpce biosorbentů aktivovaných hydroxidem sodným 

o molární koncentraci 0,1 mol/l a 1 mol/l po dobu 30 min. zobrazuje Obrázek č. 6. 

 
Obrázek 6: Kinetika adsorpce Cr+VI, aktivace hydroxidem sodným (30 min.) 
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Jako v předcházejícím případě i zde došlo u vzorků aktivovaných 30 min. 

pomocí hydroxidu sodného (0,1 mol/l a 1 mol/l) k nejvyšší adsorpci v průběhu první až 

páté hodiny. U většiny vzorků došlo k výrazné desorpci v rozmezí páté a sedmé 

hodiny. Pak se kinetika adsorpce více méně ustálila a zůstala na minimálních 

hodnotách, které se hodnotám adsorpce v průběhu první hodiny nepřiblížily. Výjimkou 

byl jen vzorek Š2-3/1NaOH/30, u kterého došlo k desorpci už po první hodině, kde 

dosáhla své maximum (1,3 mg/g). V rozmezí první až páté hodiny všechny vzorky dosáhly 

adsorpce vyšší než 1,1 mg/g. Nejvyšší hodnotu adsorpce dosáhl vzorek Š1-2/1NaOH/30, 

a to 1,6 mg/g. 

Posledním způsobem aktivace biosorbentu pomocí hydroxidu sodného bylo 

působení po dobu 1 hodiny, tedy 60 min. Výsledky kinetiky adsorpce pro všechny takto 

chemicky upravené vzorky jsou graficky znázorněny na Obrázku č. 7. 

 
Obrázek 7: Kinetika adsorpce Cr+VI, aktivace hydroxidem sodným (60 min.) 

Z grafu je patrné, že nejhůře absorbujícími vzorky byly vzorky biosorbentu o zrnitosti 

0,5-1 mm aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 a 1 mol/l (Š0,5-1/0,1NaOH/60 

a Š0,5-1/1NaOH/60). Hodnota jejich sorpce nedosáhla ani v jediném případě hodnoty vyšší 

než 0,25 mg/g. Tento fakt pravděpodobně způsobilo působení aktivačního činidla, které 

povrch sorbentu mohlo poškodit. Nejvyšší hodnotu adsorpce dosáhly vzorky o zrnitosti 
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2-3 mm (Š2-3/0,1NaOH/60 a Š2-3/1NaOH/60), a to stejně 1,5 mg/g po 12 hod. Výsledky 

adsorpce po 24 hod u všech vzorků studovaného biosorbentu nepřesáhly hodnotu 0,4 mg/g. 

5.3.3. Kinetika adsorpce biosorbentů aktivovaných kyselinou chlorovodíkovou 

Tak jako při aktivaci pomocí hydroxidu sodného, tak také při aktivaci biosorbentu 

kyselinou chlorovodíkovou zůstaly doby působení aktivačních činidel stejné, a to 15, 30 

a 60 min. Změna nastala jen přidáním vyšší molární koncentrace, a to 2 mol/l. Biosorbent 

se aktivoval kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1, 1 a 2 mol/l. Výsledky kinetiky 

adsorpce biosorbentů aktivovaných kyselinou chlorovodíkovou po dobu 15 min. je 

zobrazen na Obrázku č. 8. 

 
Obrázek 8: Kinetika adsorpce Cr+VI, aktivace kyselinou chlorovodíkovou (15 min.) 

Z výsledků i z grafu je patrné, že nejvyšších hodnot adsorpce dosahovaly 

sorbenty v rozmezí od 12 do 24 hod. Celkově nejvyšší hodnoty adsorpce byly zjištěny 

u vzorků o zrnitosti 0,5-1 mm aktivované kyselinou chlorovodíkovou s molární 

koncentrací 1 a 2 mol/l (Š05-1/1HCl/15 a Š05-1/2HCl/15), s hodnotami 3,3 mg/g 

a 3,5 mg/g. 

Výsledky a průběh kinetiky adsorpce vzorků biosorbentu aktivovaných pomocí 

kyseliny chlorovodíkové po dobu 30 min. je zobrazen na Obrázku č. 9. 
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Obrázek 9: Kinetika adsorpce Cr+VI, aktivace kyselinou chlorovodíkovou (30 min.) 

Z grafu na Obrázku č. 9 je patrné, že nejnižší hodnoty adsorpce dosahovaly vzorky 

aktivované kyselinou chlorovodíkovou s nejnižší molární koncentrací, tedy 0,1 mol/l 

(Š0,5-1/0,1HCl/30, Š1-2/0,1HCl/30, Š2-3/0,1HCl/30). Nejvyšší hodnotu adsorpce měl 

vzorek o zrnitostní třídě 0,5-1 mm aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o molární 

koncentraci 2 mol/l (Š0,5–1/2HCl/30), a to 4,1 mg/g. Všechna dosažená maxima byla po 

24 hod.  

Nižší hodnoty adsorpce byly postupně zaznamenány u vzorků biosorbentu s frakcí  

1-2 mm a nejnižší hodnoty adsorpce pro vzorky biosorbentů s nejvyšší frakcí 2-3 mm. Pro 

všechny zrnitostní třídy však platilo, že nejvyšší hodnoty adsorpce dosáhly vzorky aktivované 

kyselinou chlorovodíkovou o molární koncentraci 2 mol/l (Š2-3/2HCl/30, Š1-2/2HCl/30 

a Š0,5-1/2HCl/30), které postupně dosáhly výsledky adsorpce 1,7 mg/g, 3,0 mg/g a 4,1 mg/g, 

po 24 hod. 

Následující graf na Obrázku č. 10 zobrazuje průběh a výsledky kinetiky adsorpce 

pro vzorky biosorbentu aktivovaného pomocí kyseliny chlorovodíkové po dobu 60 min. 

Zjištěné hodnoty kinetiky adsorpce pro biosorbent, aktivovaný kyselinou 

chlorovodíkovou po dobu 60 min., potvrdily stejná zjištění jako u výsledků 

předcházejícího způsobu úpravy. Nejlépe sorbující byly opět sorbenty aktivované 

kyselinou chlorovodíkovou o molární koncentraci 2 mol/l. Byly prokázány následující 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ad
so

rb
ce

 [m
g/

g]

t [hod]

Š0,5-1/0,1HCl/30 Š1-2/0,1HCl/30 Š2-3/0,1HCl/30

Š0,5-1/1HCl/30 Š1-2/1HCl/30 Š2-3/1HCl/30

Š05-1/2HCl/30 Š1-2/2HCl/30 Š2-3/2HCl/30



Lukáš Kovaľ: Využití odpadní biomasy peckovic k odstranění vybraných těžkých kovů 
z vodného roztoku 

2010   27 

hodnoty adsorpce 2,8 mg/g (Š2-3/2HCl/60), 3,1 mg/g (Š1-2/2HCl/60) a 4,0 mg/g (Š0,5-

1/2HCl/60). Jedinou výjimkou byl vzorek biosorbentu Š0,5-1/1HCl/60, jehož výsledná 

hodnota adsorpce byla vestudovaném souboru druhou nejvyšší (3,2 mg/g) a dosáhla tak 

vyšší hodnoty než vzorky Š1-2/2HCl/60 a Š1-2/2HCl/60. Výsledky a naměřené 

hodnoty jsou však ve srovnání s 30 min. úpravou minimální. 

 
Obrázek 10: Kinetika adsorpce Cr+VI, aktivace kyselinou chlorovodíkovou (60 min.) 

5.3.4. Vyhodnocení kinetiky adsorpce 

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že nejlépe sorbujícími vzorky biosorbentu 

z hlediska zrnitostní úpravy byly vzorky o zrnitosti 0,5-1 mm. Nižších hodnot postupně 

dosahovaly vzorky s vyšší zrnitostí (1-2 mm a 2-3 mm).  

Nejlepší chemickou aktivací, byla podle výsledků, chemická aktivace pomocí 

kyseliny chlorovodíkové o molární koncentraci 2 mol/l, za ní pak následovaly vzorky 

biosorbentu upraveného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1mol/l a 0,1 mol/l.  

Z hlediska délky aktivace se plně dostačující ukázala doba aktivace 30 min. Jako 

nejméně vhodnou aktivací se jevila aktivace biosorbentu oběma koncentracemi hydroxidu 

sodného (0,1 a 1 mol/l).  

Na následujícím Obrázku č. 11 jsem pro větší přehlednost graficky znázornil 

nejlepší výsledky kinetiky adsorpce. 
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Obrázek 11: Nejlepší výsledky kinetiky adsorpce (všechny aktivace a 
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grafické znázornění jednotlivých adsorpčních izoterm vzorků studovaného biosorbentu se 

zrnitostí 0,5-1 mm je na Obrázku 12. 

 
Obrázek 12: Izotermy Cr+VI, vzorky 0,5-1 mm 

Vysvětlivky: q – adsorpční kapacita; Cf – rovnovážná koncentrace chromu v modelovém roztoku 

Ze všech vzorků v této zrnitostní třídě aktivovaných pomocí 0,1 mol/l HCl dosáhla 

nejvyšší hodnoty adsorpce vzorků Š0,5-1/0,1HCl/30, a to 2,3 mg/g. Ze vzorků 

aktivovaných 1 mol/l HCl to byl vzorek Š0,5-1/1HCl/15 s hodnotou adsorpce 3,3 mg/g. 

Celkově nejvyšší hodnoty dosáhl vzorek Š0,5-1/2HCl/30 s výslednou hodnotou adsorpce 

4,1 mg/g. 

Jednotlivé izotermní parametry biosorpce chromu peckami švestky domácí (Prunus 

domestica) jsou uvedeny v Tabulce č. 6. Za statisticky významnou hodnotu koeficientu 

korelace je považována hodnota 0,999. 
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Tabulka 6: Zdrojová data adsorpčních izoterm 

VZORKY 
ci cf q b 

qmax r 
[mg/l] [mg/l] [mg/g] [l/mg] 

Š0,5-1/0,1HCl/30 

20,00 1,78 0,911 0,445 

2,684 0,995 

40,00 4,05 1,798 0,545 

60,00 6,32 2,684 0,585 

80,00 29,84 2,508 0,115 

100,00 53,37 2,332 0,073 

Š0,5-1/1HCl/15 

20,00 0,76 0,962 0,562 

3,249 0,999 

40,00 1,76 1,912 0,483 

60,00 2,77 2,862 0,459 

80,00 18,90 3,055 0,071 

100,00 35,03 3,249 0,041 

Š0,5-1/2HCl/30 

20,00 0,70 0,965 0,303 

4,097 0,997 

40,00 1,15 1,943 0,263 

60,00 1,61 2,920 0,252 

80,00 9,84 3,508 0,049 

100,00 18,07 4,097 0,025 

Vysvětlivky: q – adsorpční kapacita; ci – vstupní koncentrace kovu cf – výstupní koncentrace kovu,  
r – lineární koeficient korelace, b – Lagmuirova konstanta, qmax – maximální adsorpce 

Nejvhodnejší, co do míry relevance k modelům Langmuirových izoterm, se jeví 

vzorek, aktivovaný kyselinou chrovodíkovou o molární koncentraci 1 mol/l a s dobou 

aktivace 15 min. (Š0,5–1/1HCl/15), kdy je relevance 0,999, což souhlasí se závěry studie 

adsorpčních izoterem šestimocného chromu. 

Faktorové pokusy modelování adsorpčních izoterem potvrdily, že také při 

modelování kinetiky adsorpce sorbujícími vzorky biosorbentu jsou nejlepší vzorky se 

zrnitostí 0,5-1 mm aktivované kyselinou chlorovodíkovou o molární koncentraci 2mol/l. 
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6. ZÁVĚR 

V diplomové práci, která navazuje na mou bakalářskou práci,  jsem se zabýval 

ověřením  možnosti využití pecek švestky obecné k odstraňování toxického šestimocného 

chromu (Cr+VI) z modelového vodného roztoku. V teoretické části jsem rešeršně zpracoval 

problematiku biosorpce kovu pomoci různých typů biosorbentů. V experimentální části 

jsem se pak zabýval chemickou a fyzikální úpravou zvoleného biosorbentu, přípravou 

modelových roztoků a nakonec vlastní analýzou vzorků v rámci studia kinetiky, 

rovnovážného stavu a účinnosti biosorbentu. 

Na základě výsledků z výstupních analýz jsem dospěl k názoru, že nejúčinnější 

chemickou úpravou je aktivace sorbentu pomocí kyseliny chlorovodíkové o molární 

koncentraci 2 mol/l a s nejvhodnější zrnitostí 0,5-1 mm. Takto upravený sorbent vykazoval 

za daných podmínek, které jsou srovnatelné s podmínkami pro studium olova a kadmia, 

které jsem řešil v rámci své bakalářské práce, všeobecně nejlepší výsledky. 

Na základě doposud zjištěných výsledků v rámci studia vhodnosti využití  pecek 

švestky obecné jako vhodného biosorbentu mohu konstatovat, že za podmínek, které byly 

v rámci těchto prací studovány, je biosorbent nejvíce vhodný pro aplikaci k odstraňování 

Pb z vodného roztoku. 

Vzhledem k tomu, že bych se danou problematikou rád zabýval také v disertační 

práci, zaměřil jsem se v této diplomové práci na metodiku úpravy biosorbentu a zpracování 

rešerše k dané problematice. V disertační práci bych se rád zabýval specifickou úpravou 

adsorpčního povrchu biosorbentu, úpravou hodnoty pH a teploty modelových roztoků 

nejen s obsahem příslušného kovu, ale i roztoku, který obsahuje více prvků. Takto 

vzniklou metodiku bych pak ověřil na reálných vzorcích. 
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