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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá studiem nejvhodnějších reakčních podmínek biosorpce 

šestimocného chromu pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) z modelových roztoků 

kovu Cr(VI). Závaţnost znečištění ţivotního prostředí šestimocných chromem, moţnosti 

jeho odstraňování a současný stav řešené problematiky jsou v dané diplomové práci 

teoreticky zpracovány. V experimentální časti diplomové práce je studována metodika 

úpravy biosorbentu, modelované kinetiky biosorpce, určování nejvhodnějších podmínek 

procesu biosorpce a modelování adsorpčních izoterem. 

Klíčová slova: 

Borovicové šišky (Pinus Sylvestris), chrom Cr(VI), sloučeniny chromu, biosorpce, 

biosorbent, mechanismus biosorpce, adsorpční izotermy, kinetika biosorpce. 

Abstract 

My diploma work deals with research of the best fitted reacting conditions for biosoprtion 

process of hexavalent chromium by using cone biomass of Pinus sylvestris from model 

solutions of Cr(VI). Importance of environmental pollution by hexavalent chromium, 

possibility of its removing, present state of solving problematic are worked in the teoretical 

part of my diploma work. In the experimental part of this diploma work there is shown 

methodology of biosorbent adaptation, modeling of biosorption kinetic, determination of 

the best fitted conditions of biosorption process and methodology of adsorbtion isoterms 

modeling. 

Key words 

Cones, Pinus sylvestris, chromium Cr(VI), chromium compounds, biosorption, biosorbent, 

mechanism of biosorption, adsorption isoterms, kinetic of biosorption. 
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mol/l  mol na litr 
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ot./min  otáčky za minutu 

pH  koncentrace vodíkových iontu 

q  adsorpční kapacita 

qmax  maximální adsorpce kovu 

r  lineární koeficient korelace 

R
2  

regrese 

S  mnoţství biomasy 

t  čas 

V  objem 

  



Obsah 

1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE .......................................................................... 1 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ...................................................... 3 

TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 5 

3 BIOSORPCE ................................................................................................................. 5 

3.1 Faktory ovlivňující průběh biosorpce ..................................................................... 7 

3.1.1 Hodnota pH ...................................................................................................... 8 

3.1.2 Teplota ............................................................................................................. 9 

3.1.3 Koncentrace a druh biomasy ............................................................................ 9 

3.1.4 Přítomnost dalších kovů ................................................................................. 10 

3.1.5 Počáteční koncentrace kovu ........................................................................... 10 

3.1.6 Rychlost otáček .............................................................................................. 11 

3.2 Rovnováha biosorpčního procesu ......................................................................... 11 

3.2.1 Kinetické modely ........................................................................................... 11 

3.2.2 Rovnováţné modely ...................................................................................... 12 

3.3 Charakteristika zvoleného biosorbentu ................................................................. 13 

3.4 Chrom .................................................................................................................... 15 

3.4.1 Chrom ve vodném roztoku ............................................................................ 18 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ....................................................................................... 19 

4.1 Metodika sběru a přípravy biosorbentu na biosorpci ............................................ 19 

4.1.1 Sběr biosorbentu ............................................................................................ 19 

4.1.2 Mechanická a tepelná úprava ......................................................................... 19 

4.1.3 Chemická aktivace ......................................................................................... 20 

4.2 Metodika modelování kinetiky adsorpce a rovnováhy sorpčního procesu .................. 21 

4.3 Metodika studie optimálních podmínek biosorpce Cr(VI) ................................... 22 

4.3.1 Vliv teploty .................................................................................................... 23 

4.3.2 Vliv počtu otáček ........................................................................................... 23 

4.3.3 Vliv mnoţství biosorbentu ............................................................................. 23 

4.3.4 Vliv hodnoty pH ............................................................................................ 24 

4.4 Metodika modelování adsorpčních izoterem ........................................................ 24 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE .......................................................................................... 27 

5.1 Hodnocení kinetiky adsorpce Cr(VI) z modelových roztoků ............................... 27 

5.2 Hodnocení optimálních podmínek biosorpce........................................................ 29 

5.2.1 Hodnocení vlivu teploty ................................................................................. 29 

5.2.2 Hodnocení vlivu koncentrace biosorbentu na proces biosorpce .................... 30 

5.2.3 Vliv počtu otáček na proces biosorpce .......................................................... 31 

5.2.4 Vliv hodnoty pH na proces biosorpce ............................................................ 32 

5.2.5 Hodnocení adsorpčních izoterem pro šestimocný chrom .............................. 34 

6 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 37 

Seznam pouţité literatury ............................................................................................ 40 

Seznam tabulek ................................................................................................................ 43 

Seznam obrázku ............................................................................................................... 43 

 



Kovaľová Lucia: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr(VI) 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

2011  1 

1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Nárůst průmyslových aktivit významně zvyšuje závaţnost environmentálního 

znečistění a rovněţ akumulaci velkého mnoţství různých polutantů, zejména těţkých kovů, 

a vede tak k narušení ekosystémů. Přítomnost těţkých kovů v průmyslových odpadních 

vodách znečisťuje vodní ekosystém, coţ představuje hrozbu nejen pro organismy v ní 

ţijící, rostliny a ţivočichy, ale také pro člověka.  

Jedním z nejtoxičtějších kovů, které se běţně nachází v průmyslových vodách, je lze 

zcela jistě povaţovat chrom, jenţ je pokládán za primární znečisťující látku s mutagenními 

a karcinogenními vlastnostmi.
3
 Biochemické vlivy chromu na jedince závisí především na 

jeho oxidační formě. Šestimocný chrom je ale mnohem toxičtější neţ jeho trojmocná 

forma. Antropogenním zdrojem chromu ve vodách jsou hlavně odpadní vody například 

z hydraulické dopravy popílků, odpadní vody z textilního a také koţedělného průmyslu, 

z povrchové úpravy kovů (galvanické pokovování) a barevné metalurgie.
29

  

Právě proto je důleţité, a to nejen pro lidské zdraví, ale také pro ţivotní prostředí, 

sníţit mnoţství tohoto kovu na přípustné hodnoty, ještě před jeho vypouštěním do řek
16

. 

V České republice je hodnota ohlašovacího prahu pro únik chromu a jeho sloučenin do vod 

50 kg/rok, coţ si lze představit například jako vypuštěnou vodu o objemu 5 000 m
3
 

s koncentraci chromu 10 mg/l 
29

. 

Existuje celá řada různých konvenčních technologií, které upravují odpadní vody 

z průmyslové výroby (např. iontová výměna, sráţení, vypařování, membránová filtrace, 

odvrácená osmóza, elektrodialýza a nebo také adsorpce). Pro tyto metody je však zapotřebí 

velké mnoţství chemikálií, a proto jsou ekonomicky velmi nákladné, mnohdy dokonce 

nepraktické a také neekologické.
16

 

Biosorpce je proces zaloţený na fyzikálně-chemické interakci mezi funkčními 

skupinami buněčné stěny a kovem, který probíhá nezávisle na výměně látek
22

. Nejen kvůli 

nízkým nákladům, moţnosti selektivity jednotlivých vybraných kovů, odstraňování 

těţkých kovů z vod, ale také vzhledem ke krátkému procesnímu času a moţnosti 

opětovného pouţití sorbentů, je biosorpce poměrně velmi výhodným technologickým 

procesem pouţitelným k odstraňování toxických těţkých kovů z odpadních vod
16

.  
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Velmi důleţitým předpokladem pro úspěšnou biosorpci daného kovu je především 

správný výběr vhodného sorbentu. Ke svému studiu biosorpce, jsem si zvolila šišky 

borovice lesní (Pinus sylvestris). Vzhledem k tomu, ţe se dle mého názoru jedná poměrně 

o snadno dostupný sorbent. Proces biosorpce je poměrně dobře ovlivnitelný a závisí také 

na různých faktorech jako je hodnota pH, teplota, aktivační rychlost apod.). Právě proto je 

podrobné studium podmínek, které ovlivňují průběh biosorpce Cr(VI) pomocí šišek 

borovice lesní, hlavním tématem, kterým jsem se ve své diplomové práci zabývala.  

Cílem diplomové práce je studium optimálních podmínek biosorpce Cr(VI) 

zvoleným biosorbentem. 

Dílčí cíle diplomové práce jsou následující: 

1. Mechanicky, tepelně a chemicky vybraný sorbent vhodně upravit, dle 

stávající verifikované metody pouţívané na Institutu environmentálního 

inţenýrství pro studium biosorpcí. 

2. Studovat sorpční rovnováhu a kinetiku sorpce šestimocného chromu 

z vodného roztoku na mechanicky, tepelně a chemicky upraveném sorbentu. 

3. Studovat jednotlivé faktory ovlivňující biosorpci šestimocného chromu, 

zejména vliv hodnoty pH, teploty, počtu otáček a také koncentrace 

biosorbentu. 

4. Vyhodnotit sorpční schopnost biosorbentu a podmínky, za kterých jsou šišky 

borovice lesní (Pinus sylvestris) nejúčinnějším sorbentem. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Kontaminace ţivotního prostředí těţkými kovy je globálně jedním z hlavních 

problémů tohoto století. Mnoţství chromu ve vodních tocích za poslední desetiletí stouplo 

především díky antropogenní činnosti
3
. Dá se tedy říci, ţe na základě této skutečnosti je 

proces biosorpce, díky kterému lze sníţit obsah kovů v odpadních vodách, ve velké míře 

vyuţívaný, i kdyţ zatím především v zahraničí, a stále je také neustále zkoumaný. Na 

základě mnohých výzkumů a studií jiţ bylo prokázáno, ţe existuje jiţ celá řada materiálů 

biologického původu, která je schopna vázat těţké kovy. V průmyslových procesech je 

však vzhledem k jejich různorodosti nutná jejich dostatečně vysoká vazebná kapacita 

a selektivita. Právě volbou vhodného typu biomasy lze docílit jak vysoké vazebné 

kapacity, tak rovněţ odpovídající selektivity pro určitý druh kovu.
7, 3

 Podmínky procesu 

biosorpce se však poměrně významně liší a to především v závislosti právě na druhu 

pouţitého biosorbentu. V posledních letech byly studovány pro účely jejich vyuţití 

k sorpci toxických látek různé druhy vyšších rostlin, hub, aktivní uhlík, mikroorganismy 

a také některé druhy bakterií. Vzhledem k tomu, ţe se v mé diplomové práci zabývá 

studiem moţnosti biosorpce šestimocného chromu, zaměřím se v následující kapitoly 

výhradně na tento kontaminant. 

Například Sari a Tuzen
15

 svým výzkumem prokázali, ţe biosorpce celkového chromu 

červenými řasami dosahuje nejvyšší efektivity při teplotě 20 °C, hodnotě pH=1,5 

a koncentraci biomasy 10 g/l. Blázquez
3
 se svými spolupracovníky zase například zjistili, 

ţe nejoptimálnější podmínky hodnoty pH, při procesu biosorpce Cr(VI) na olivových 

peckách, byly při hodnotě pH<2.
3
 Naproti tomu trojmocný chrom Cr(III) se nejlépe sorbuje 

v rozmezí hodnot pH od 4 do 6 
1
. Biosorpce Cr(VI) pistáciovými slupkami dosahuje 

nejvyšší efektivity a to dokonce aţ 99% při hodnotě pH=2 
10

.  

Podmínky biosorpce šestimocného chromu na biomase šišek borovice lesní 

(Pinus sylvestris) studoval také kolektiv vědců z Turecka. Biosorpce Cr(VI) dosáhla 

nejlepších hodnot po dvou hodinách při hodnotě pH=1, teplotě 25 °C a frekvenci otáček 

150 ot./min. Se vzrůstající koncentrací šestimocného chromu ve vodném roztoku však 

docházelo jiţ k sniţování efektivity biosorpce.
19

 Bude proto zcela jistě velmi zajímavé 
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ověřit si a porovnat získané výsledky v rámci mé vlastní studie podmínek ovlivňujících 

biosorpci Cr(VI) pomocí šišek borovice lesní s výsledky citovaného autora. 

V rámci výzkumu procesu biosorpce na Institutu environmentálního inţenýrství, 

VŠB - TUO který je zaměřen především na vyuţití odpadního materiálu, jiţ byly 

studovány biosorbenty jako například skořápky vlašských ořechů
23

, fazolové slupky
13

, 

pecky švestky domácí 
8
 aj. Na základě výzkumu Renáty Mamrillové

9
, který probíhal 

rovněţ na VŠB - TUO, bylo prokázáno, ţe rovněţ šišky smrku ztepilého lze také vyuţít při 

biosorpci Cr(VI) z vodných roztoků. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno u šišek 

o zrnitostní frakci 1-2 mm, které byly aktivovány po dobu 30 min kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l. Optimální vstupní koncentrace biosorbentu byla 

20 g/l a vstupní koncentrace modelového roztoku kovu byla aţ 1 000 mg/l. Doba ustálení 

rovnováhy nastala po pěti hodinách.
9
 V rámci svého studia se však jiţ dále nezabývala 

vlivem dalších faktorů na účinnost biosorpce (teplota, hodnota pH, vliv otáček, 

koncentrace absorbentu). Přesto však můţe být rovněţ zajímavé porovnat, zda se nějak 

bude lišit schopnost biosorpce šišek těchto dvou jehličnanů. 

Pro lepší přehled a porovnání nejoptimálnějších podmínek biosorpce vybranými 

druhy biosorbentu je vypracována následující Tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Porovnání sorpční kapacity ruznych druhu sorbentu v závislosti na hodnotě pH 

Autoři Druh biosorbentu Optimální pH 
Sorpční kapacita 

mg/g 

A.B. Albadarin a kol. lignin 2,0 31,6 

Lakshmanraj, L. a kol. 
semínka Ocimum 

americanum 
1,5 32,0 

Acosta, R. I. a kol. lusky bengálske fazole 2,0 91,6 

Hamadi, N.K. a kol. kura z aukalyptu 2,0 45,0 

Yan, G. a kol. vlákna kokosové skořápky  2,05 29,0 

Huang, C.P. a kol. lisované palmové vlákno 2,0 15,0 

Mahvi, A.H. a kol. semínka Ocimum basilicum 1,5 205 

Moussavi, G., Barikbin, B. pistáciové skořápky 2,0 116,3 
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TEORETICKÁ ČÁST 

3 BIOSORPCE 

Biosorpce je vlastně schopnost neaktivních částí buněk (především buněčné stěny) 

nebo mrtvé biomasy vázat některé těţké kovy z vodného prostředí s nízkým obsahem 

kovů
20

. Povrchové funkční skupiny, které tvoří buněčnou stěnu, poskytují vazebná místa 

kovům a podle místa, na kterém dochází k vazbě kovu s neţivou biomasou, lze pak 

mechanismus biosorpce rozdělit na fyzikální adsorpci, chemisorpci, iontovou adsorpci atd.
7
 

Výsledky experimentů, které byly realizovány Ucunem a kol., prokázaly, ţe 

v případě biosorpce Cr(VI) na odpadní biomase šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

dochází k procesu chemisorpce
18

. Chemisorpce je druhem adsorpce, tedy procesem, který 

je řízen především chemickými reakcemi probíhajícími na povrchu biomasy. Tento druh 

sorpce je specifický především proto, ţe při interakci určitých molekul adsorbentu 

a adsorbátu můţe vzniknout elektronová vazba, k jejímuţ vytvoření je potřebná aktivační 

energie
17

. Jednotlivé vazby se ale vytvářejí jen na těch místech povrchu adsorbentu, které 

mají vyšší aktivační energii (tzv. aktivní centra), přičemţ se na povrchu můţe vytvořit 

pouze jedna vrstva molekul adsorbátu. Adsorpční kapacita je proto poměrně malá.
7
  

Mechanismus biosorpce chromu neţivou biomasou je zobrazen na Obrázku č. 1. 

Existují celkem čtyři modely pro biosorpci Cr(VI), mezi které patří aniontová adsorpce, 

adsorpce vázaná s redukcí, aniontová a kationtová adsorpce, redukce a aniontová adsorpce. 

Negativně nabité formy chromu, jako je CrO4
2-

 nebo Cr2O7
2-

, se elektrostatickou 

silou váţou na kladně nabité funkční skupiny, které se nacházejí na povrchu biosorbentu. 

Tento mechanismus je zaloţen na faktu, ţe při nízké hodnotě pH schopnost adsorpce 

šestimocného chromu stoupá. Při vysokých hodnotách pH má adsorpce Cr(VI) ale opačný 

charakter a tedy klesá. Nízká hodnota pH je důsledkem toho, ţe se funkční skupiny 

biosorbentu kladně nabijí, a jednodušeji tak mohou přitahovat záporně nabitý chrom. Při 

vysoké hodnotě pH roztoku dochází k deprotonaci, která způsobí, ţe se funkční skupiny 

nabijí záporně, čímţ dojde k odpuzování záporně nabitého chromu. 
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Obrázek č. 1: Mechanismus biosorpce Cr(VI) neţivou biomasou (převzato a upraveno 

15
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Poprvé byla redukce na biomase řasy rodu Sargassum, která následovala po 

kationtové adsorpci, vyzkoušena Voleskym
20

. Šestimocný chrom Cr(VI) se působením 

biomasy v kyselém prostředí úplně redukoval na trojmocný chrom Cr(III). Část Cr(III) se 

pak následně naadsorbovala na biomasu. Mnoţství tohoto naadsorbovaného chromu záleţí 

především na druhu pouţité biomasy.
11

 

Základem mechanismu aniontové a kationové adsorpce je redukce části 

šestimocného chromu na jeho trojmocnou formu. Šestimocný chrom (aniont), i trojmocný 

chrom (kationt) jsou pak společně následně adsorbovány biomasou. 

Podobně jako při předcházejícím mechanismu, při procesu redukce a aniontové 

adsorpce se část šestimocného chromu biosorbentem nejdříve redukuje na trojmocný 

chrom. Většina Cr(VI) je adsorbovaná na biomasu, zatímco Cr(III) není sorbován a zůstává 

tak stále v roztoku.
15

 

Vzhledem k tomu, ţe na proces biosorpce má vliv celá řada faktorů, v následujících 

kapitolách se budu touto problematikou zabývat podrobněji. 

3.1 Faktory ovlivňující průběh biosorpce 

Účinnost biosorpce závisí na celé řadě faktorů. Bylo dokázáno mnohými 

experimenty, ţe modifikace povrchu buňky můţe výrazně pozitivně ovlivnit vazbu 

kovových iontů. Tyto modifikace mohou nastat především působením externích faktorů 

přímo na připravenou biomasu nebo také působením v průběhu růstu a nahromadění 

biomasy.  

Příkladem je chemická modifikace, která spočívá v aplikování různých detergentů 

nebo anorganických rozpouštědel při promývání biomasy. Velmi často se však k změně 

buněčného povrchu a k jeho následné aktivaci vyuţívají kyseliny nebo louhy. Mezi 

důleţité parametry ovlivňující proces biosorpce patří také afinita, schopnost 

a nespecifičnost biomasy ke kovům, a rovněţ fyzikální a také chemické podmínky ve 

znečištěných vodách.
22

 

Výrazné ovlivnění rychlosti sorpce a sorpční kapacity sorbentu v průběhu procesu 

biosorpce nastane vlivem změny faktorů, kterými jsou například hodnota pH, koncentrace 

a druh biomasy, přítomnost dalších kovů, teplota a počáteční koncentrace kovu
24

. Těmito 
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faktory se proto budu podrobněji zabývat v následujících kapitolách, protoţe rovněţ byly 

předmětem mého studia biosorpce Cr(VI) pomocí šišek borovice lesní. 

3.1.1 Hodnota pH 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují proces biosorpce je vodíkový 

exponent (H
+
), který ovlivňuje ionizaci funkčních skupin, rozpustnost a rovněţ 

kompetivnost sorbovaných kovů. S měnící se hodnotou pH se mění také dostupnost 

volných vazebných míst.  

Při vyšších hodnotách pH se významně sniţuje rozpustnost kovů a vznikají tak 

hydroxidy kovů, které se navzájem sráţejí, a tím stěţují celý proces biosorpce.
24

 Je však 

dokázáno, ţe se vzrůstající hodnotou pH, vzrůstá také sorpce těch kovových iontů, které se 

nemohou vyskytovat jako záporně nabité komplexy
11

.  

Při niţších hodnotách pH jsou vazebná místa částečně protonována, čímţ je 

znemoţněn přístup kladně nabitých kovových iontů. Pokud je hodnota pH dostatečně 

nízká, tak dochází v důsledku protonace všech vazebných míst k úplné desorpci 

navázaných kovových iontů. Tato schopnost se právě vyuţívá na regeneraci biosorbentu 
22

.  

Mnoho biosorbentů, jejichţ povrch je sloţen převáţně z acidických polysacharidů, 

má schopnost vytvářet komplexy těţkých kovů
19

. Proces biosorpce kovů obvykle vzrůstá 

mezi hodnotami pH 4–8, coţ závisí právě na vhodné volbě biomasy a kovu
6
. Optimální 

hodnota pH je pro kationty >4,5 a pro anionty se hodnota pH pohybuje v rozmezí 1,5–4 
22

.  

Při zkoumání nejvhodnější hodnoty pH v průběhu procesu biosorpce Cr(VI) na 

biomase borovicové šišky (Pinus sylvestris) bylo prokázáno, ţe nejvyšší biosorpční 

efektivita je při hodnotě pH pohybující se v rozmezí 1-2 
19

. Vliv hodnoty pH prostředí na 

biosorpci Cr(VI) pomocí biomasy borovicové šišky (Pinus sylvestris) je zobrazen na 

Obrázku č. 2. Tím se dokazuje tvrzení, ţe optimální hodnota pH, při které je dosaţeno 

nejvyšší sorpce kovu, závisí na různých funkčních skupinách, které tvoří buněčný povrch 

biomasy, a také na chemismu kovových roztoků
19

. 
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Obrázek č. 2: Závislost biosorpce Cr(VI) na pH při pouţití biomasy šišek borovice lesné (Pinus Sylvestris) 

(převzato a upraveno 
19

) 

3.1.2 Teplota 

I přesto, ţe je celkový účinek teploty ve srovnání s ostatními faktory, které ovlivňují 

průběh biosorpce, poměrně malý, patří teplota k dalším faktorům, které mohou biosorpci 

ovlivnit. Tato fyzikální veličina způsobuje změnu konfigurace buněčné stěny a stability 

kovu ve vodném roztoku (změna Cr(VI) na Cr(III)). Tento faktor však nemusí ovlivňovat 

proces biosorpce některých kovů, jako je například uran nebo měď. V těchto případech 

probíhá biosorpce v širokém teplotním rozmezí.
22

 

Výzkumy prokázaly, ţe teplota v rozmezí 20-35 °C nemá nijak výrazný vliv na 

průběh procesu biosoprce
7
. Ta je obecně efektivním procesem v rozmezí teplot 5-40 °C 

11
. 

Efektivita biosorpce iontů Cr(VI) biomasou šišek borovice (Pinus Sylvestris) však vzrůstá 

se stoupající teplotou a to aţ do teploty 45 °C. Při této teplotě dosáhne proces biosorpce 

rovnováţného stavu.
18

 

3.1.3 Koncentrace a druh biomasy 

Jelikoţ je biosorpce nejen ekologicky, ale také ekonomicky poměrně výhodným 

procesem, při kterém se vyuţívá odpadní biomasa k odstranění kontaminujících látek 

(v mém případě šestimocného chromu), byly pro tento proces zkoumány různé druhy 
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biomasy s účelem najít tu nejvhodnější s nejvyšší efektivitou biosorpce. Studovány byly 

jak ţivé tak i neţivé druhy biomasy, jako jsou různé mikroorganismy, řasy, houby, 

rostliny, skořápky apod. Na základě srovnání maximálních adsorpčních kapacit (qmax) pro 

Cr(VI) u různých sorbentů, které vypracovala v rešerši své diplomové práci Bc. Martina 

Březinová
4
 vyplývá, ţe nejlepší sorpční kapacitu (201,81 mg/g) Cr(VI) mají šišky borovice 

lesní (Pinus sylvestris). Lze tedy říci, ţe z porovnávaných druhů biomasy byla biomasa 

šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) nejvhodnějším biosorbentem pro biosorpci Cr(VI).  

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

vytvořenou rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky. Je proto efektivnější pouţít niţší 

koncentraci biomasy, čímţ dochází k vyššímu specifickému příjmu kovu
22

. Všeobecně 

platí, ţe vysoká koncentrace biomasy odstraňuje kov z roztoků velmi efektivně, ale 

hmotnost kovu na miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně nízká
6
.  

3.1.4 Přítomnost dalších kovů 

Efektivita biosorpce můţe být sníţena případně dokonce úplně znemoţněna jiným 

druhem kovu nacházejícím se v roztoku. Celý proces závisí na síle, kterou se jednotlivé 

kovy váţou k dané biomase. Ionty různých kovů mohou soupeřit s ionty těţkého kovu 

o vazebná místa, čímţ se sniţuje mnoţství volných vazebných míst pro sorbovaný kov, 

který je předmětem procesu biosorpce.
3
 Kovy alkalických zemin a alkalické kovy (lehké 

kovy) mají schopnost vázat se na buněčný povrch biomasy, ale pevnost vazby je mnohem 

menší neţ u těţkých kovů nebo radioaktivních prvků. Právě proto přítomnost lehkých kovů 

ve vodném roztoku významně neovlivňuje sorpci těţkých kovů.
11

 

3.1.5 Počáteční koncentrace kovu 

Výsledkem řady experimentů je zjištění, ţe se sniţující se počáteční koncentrací 

kovu v roztoku vzrůstá efektivita biosorpce. K stejnému zjištění došel také Hadan Ucun se 

svými spolupracovníky, kdyţ sledovali efekt koncentrace iontu Cr(VI) v rozmezí od 50 do 

300 mg/l v závislosti na jeho biosorpci. Se vzrůstajícím poměrem Cr(VI) biomasy klesala 

efektivita procesu biosorpce. Při nízké koncentraci Cr(VI) v roztoku je poměr sorpčního 

povrchu biomasy šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) a dostupnosti celkového Cr(VI) 

vysoký, a proto můţe dojít k celkové sorpci Cr(VI) biomasou a k následnému odstranění 

chromu z roztoku 
19

. Výsledky pokusu jsou zobrazeny v Tabulce č. 2. 



Kovaľová Lucia: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr(VI) 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

2011  11 

Tabulka č. 2: Adsorpce kovu q a efektivita biosorpce Cr(VI) při pouţití šišek borovice lesní  

(Pinus Sylvestris) (převzato a upraveno 
19

) 

C0 

(mg/l) 

Cf 

(mg/l) 

Adsorpce Cr(VI) 

q (mg/g) 

Efektivita biosorpce 

(%) 

50 0 50 100 

100 10,63 89,73 89,37 

150 27,79 122,20 81,47 

200 43,52 156,48 78,24 

250 77,50 172,50 69,00 

300 98,19 201,80 67,26 

3.1.6 Rychlost otáček 

Dalším faktorem, který ovlivňuje proces biosorpce je rychlost otáček při třepání 

během biosorpce. Výsledky studií prokázaly, ţe efektivita biosorpce Cr(VI) vzrůstá při 

různých rychlostech třepání (100-240 ot./min). Maximální efektivity biosorpce, při pouţití 

biomasy šišek borovice lesní, bylo dosaţeno při 150 ot./min.
19

 

3.2 Rovnováha biosorpčního procesu 

Pomocí matematických modelů lze rovněţ popsat průběh biosorpce za různých 

experimentálních podmínek. Tyto modely jsou velmi uţitečné, například při určování 

optimalizace procesu. Popis systému biosorpce těţkých kovů je moţné vytvořit právě 

pouţitím matematických modelů, jejichţ stupeň komplexnosti se navzájem liší. Existují 

dva typy takových modelů: kinetické a rovnováţné.
15

 

3.2.1 Kinetické modely 

Adsorpční dynamika popisuje adsorpční rychlost rozpuštěné látky. Řízení této 

rychlosti a reakčního času adsorpce adsorbátu, která probíhá na rozhraní pevné a kapalné 

fáze. Pomocí chemické kinetiky se určuje nejen průběh reakce, ale také čas nutný k tomu, 

aby se reakce dostala do rovnováţného stavu.
15

 Systém dosáhne rovnováhy v momentě, 

kdy se ustálí růst mnoţství navázaného kovu v závislosti na čase a adsorbovaná látka se 

rozdělí mezi kapalnou a pevnou fázi
20

.  



Kovaľová Lucia: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr(VI) 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

2011  12 

Sorpční kinetika závisí nejen na fyzikálních, ale také na chemických vlastnostech 

sorbovaného materiálu. Různými matematickými modely lze tedy zjistit mechanismus 

sorpce. Na základě korelačního koeficientu je moţné vypočítat shodu mezi hodnotami 

získanými z experimentů a výpočty z matematických modelů. Tento korelační koeficient, 

který se označuje jako r, by měl mít hodnotu rovnající se přibliţně 1. Korelační koeficient 

je tedy indikátorem správnosti matematických modelů, kterými se popisuje kinetika 

adsorpce Cr(VI) 
15

. 

Reálný popis adsorpční kinetiky procesu biosorpce Cr(VI) na šiškách borovice lesní 

(Pinus sylvestris) je moţné vypočítat dle Ucuna a kol. pomocí tzv. „pseudo - second - order“ 

kinetického medelu
18

. Tento adsorpční kinetický model je vyjádřen v následující lineární 

rovnici: 

 

  
 

 

    
 
 

 

  
 

kde je: 

k2 rychlostní konstantou pseudo - second - order adsorpce (1/g·min),  

qe adsorpční kapacita v rovnováţném stavu v (mg/g)  

qt adsorpční kapacitu za čas t (mg/g). 

3.2.2 Rovnováţné modely 

Na vyjádření interakce, ke které dochází mezi ionty kovů a adsorbentu, se vyuţívají 

adsorpční izotermy. Slouţí k vyjádření vztahu mezi koncentrací kovových iontů v roztoku 

a mnoţstvím kovových iontů adsorbovaných pevnou fází během rovnováţného stavu.
15

 

Langmuirův model 1. druhu se vyuţívá pro odhad adsorpční kapacity adsorbentu 

a vychází z předpokladů, ţe na tuhém povrchu existuje pro adsorpci jen určitý počet 

adsorpčních center, ze kterých je při dosaţení rovnováhy určitý podíl center obsazený 

molekulami adsorbátu, zatímco zbytek je volný. Pravděpodobnost toho, ţe se molekula 

usadí na neobsazeném centru nebo naopak, ţe obsazené centrum opustí, nezávisí na tom, 

jestli jsou sousední centra obsazené nebo nejsou.
14

 

Langmuirův model 1 :  
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Langmuirův model 2:  
 

  
 

 

     
 

 

      

 

   
  

kde je: 

qe adsorpce kovu v rovnováţném stavu (mg/g),  

qmax vyjadřuje maximální adsorpci kovu za stanovených podmínek (mg/g),  

b Langmuirova konstanta,  

ceq rovnováţná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg/l). 

Adsorpce z roztoků s nízkou koncentrací se dá vypočítat i pomocí Freundlichovy 

rovnice
13

. Tento model vychází z předpokladu, ţe místa s vyšší afinitou jsou obsazovány 

nejdříve ionty. Freundlichův model je dán následujícím vztahem: 

         
   

 

              
 

 
         

kde je:  

qe adsorpce kovu (mg/g),  

Kf empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě,  

n empiricky stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby (Freundlichova konstanta), 

Ceq koncentrace kovu v roztoku. 

3.3 Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Vzhledem k tomu, ţe ve své diplomové práci vyuţívám ke studiu podmínek 

biosorpce Cr(VI) z vodného prostředí jako biosorbent odpadní biomasu šišek borovice 

lesní (Pinus sylvestris), je potřebné rovněţ alespoň obecně charakterizovat také biomasu 

vyšších rostlin. 

V procesu biosorpce kovů na biomase vyšších rostlin je velmi důleţité hlavně poznat 

sloţení jejich buněčné stěny, jelikoţ její geometrická struktura a také přítomnost různých 

funkčních skupin na povrchu, ovlivňují iontovou výměnnou kapacitu pouţitého 

biosorbentu
7
. 

Buněčná stěna se skládá z následujících základních vrstev: 
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 Střední lamela je vlastně první vrstvou, která byla vytvořena jiţ v průběhu 

tvorby buněk. Obsahuje především pektinové sloučeniny a také proteiny. 

 Primární buněčná stěna je vrstvou buněčné stěny, která obsahuje pevnou 

kostru celulosních mikrofibril. Je rovněţ sloţena z pektinových sloučenin, 

dále pak hemicelulosy a také glykoproteinů. 

 Sekundární buněčná stěna tvoří vrstvu, která je extrémně tvrdá a buňka je 

tak díky ní odolná vůči tlaku. Je tvořena celulosou, hemicelulosou 

a ligninem
25

. 

Běţně se do buněčné stěny ukládají anorganické látky, jako je například oxid 

křemičitý, uhličitan sodný (inkrustace buněčné stěny) nebo také organické látky, jako 

například lignin, kutin nebo suberin (impregnace buněčné stěny). Látky impregnující 

buněčné stěny patří k poměrně velmi sloţitým vysokomolekulárním organickým 

sloučeninám. Impregnace buněčné stěny pak významně mění její fyzikální vlastnosti 

a původně permeabilní (propustné) buněčné stěny se vlivem impregnace pak stávají 

inpermeabilní (nepropustné).
7
 

Borovice lesní je botanicky začleněna do rodu Pinus a čeledi Pinaceae
26

. Řadí se 

mezi průkopnické dřeviny a zároveň nejrozšířenější stromy, které rostou od mokřadů aţ po 

písky. Samičí šišky rostou jednotlivě nebo ve svazcích po dvou aţ třech, mají jasně 

zelenou barvu a kuţelovitě vejcovitý tvar. V druhém roce se pak mění na dřevité 

a dostávají jiţ hnědé zabarvení.
27

 Kaţdá šiška má základní osu, kolem které spirálovitě 

roste mnoţství dřevěných šupin. Dvě megasporangia ve vajíčcích se vyvíjejí na vrchním 

povrchu kaţdé šupiny a po jejich dozrání se z nich pak vytváří semena.  

Dřevěná šupina zralé šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) je sloţena 

z epidermálních a sklerenchymových buněk, které ve svých buněčných stěnách obsahují 

celulosu, hemicelulosu, lignin, pryskyřici a tanin
2
. 

Šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) (viz Obrázek č. 3) jsou vlastně poměrně hojně 

rozšířenou odpadní biomasou, která je velmi lehce dostupná ve volné přírodě.  



Kovaľová Lucia: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr(VI) 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

2011  15 

 

Obrázek č. 3: Šišky borovice lesní (Pinus sylvestris)
26

 

3.4 Chrom  

Chrom, jako prvek, můţe tvořit celkem jedenáct valenčních stavů. Jeho oxidační číslo 

můţe být od –VI aţ do VI.
15

 Nejčastějšími oxidačními stavy chromu jsou (0), (III) a (VI).  

Přírodním zdrojem chromu je komplexní kubický izomorfní minerál korund. Většina 

chromu nacházejícího se v přírodě je Cr(III), který je zároveň nejstálejším oxidačním 

stavem daného kovu. V přírodě se však nachází i malé mnoţství Cr(VI), které se většinou 

vyskytuje v přítomnosti dvojmocného chromu.
12

 Trojmocný a šestimocný chrom mají 

největší environmentální význam z hlediska největší stability kovu. Šestimocný chrom je 

stonásobně toxičtější neţ trojmocný chrom. Je velmi dobře rozpustný ve vodě, mobilní, 

a také se velmi lehce redukuje. 

Agentura pro ochranu ţivotního prostředí v USA stanovila limitní hodnotu koncentrace 

Cr(VI) pro vody v domácnostech 0,05 mg/l, přičemţ limitní hodnota pro celkový chrom je 

3 mg/l
15

. Podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 376/2000 Sb. v platném znění je nejvyšší mezní 

hodnotou (NMH) chromu pro pitné, balené kojenecké a pramenité vody 0,05 mg/l 
5
. 

Přípustný emisní limit pro průmyslové odpadní vody je podle přílohy č. 1 nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. v platném znění pro těţbu rud (kromě uranu) 0,5 mg/l, pro výrobu skla 

1 mg/l, pro spalování odpadu 0,15 mg/l, pro strojírenský a elektrotechnický průmysl 

0,5 mg/l
5
. V USA v letech 2002-2005 byl proveden průzkum výskytu chromu 

v domácnostech a jeho výsledky jsou zobrazeny na Obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4: Výskyt chromu v domácnostech USA (převzato a upraveno 
28

) 

Toxický efekt šestimocného chromu spočívá v tom, ţe se Cr(VI) chová jako oxidační 

činidlo a v průběhu jeho redukce na Cr(III) tak vytváří volné radikály, které působí uvnitř 

buněk. Příčinou karcinogenních účinků Cr(VI) je fakt, ţe ionty chromu (CrO4
2-

) mají 

schopnost rychle proniknout přes membrány buňky a jádra, nejčastěji aniontovými 

přenosnými cestami, zatímco ionty Cr(III) jsou mnohem pomalejší. Ve skutečnosti Cr(III) 

při fyziologické hodnotě pH lehce hydrolyzuje a vytváří tak nerozpustný hydroxid. 

Trojmocný chrom je kineticky inertní, coţ je způsobeno jeho d
3 

elektronovou konfigurací. 

Po vstupu do cytoplasmy, mohou ionty chromu proniknout membránou jádra a redukovat 

se tak na Cr(III), nebo se mohou redukovat přímo v cytoplasmě. Šestimocný chrom Cr(VI) 
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intenzívně reaguje s DNA, coţ je způsobeno redukcí Cr(VI) na Cr(III) v cytoplasmě, jádře 

nebo v krvi, čímţ produkuje volné radikály, které se pak postupně váţou na DNA.
15

 

Dlouhodobé působení chromu se projevuje tvorbou vředů a nádorů nosní dutiny, plic 

a zaţívacího traktu s leptavým účinkem na kůţi a sliznicích. Můţe také dojít k proděravění 

nosní přepáţky. Kontakt kapalin a pevných látek s obsahem Cr(VI) můţe vést ke tvorbě 

koţních vředů, u alergických jedinců také k zarudnutí kůţe a svědění. Chrom je proto 

klasifikován jako lidský karcinogen.
29

  

Šestimocný oxidační stav chromu nepřímo ovlivňuje také růst rostlin a způsobuje 

v nich jeho akumulaci. Prostřednictvím rostlin se chrom dostává do potravinového řetězce, 

čímţ se stává toxickým také pro různé druhy zvířat
15

. 

Světová produkce chromové rudy se odhaduje na několik miliónů tun ročně. Vyuţití 

chromu je v řadě průmyslových odvětví. Moţnost jeho vyuţití je také tavením s jinými 

kovy, jehoţ produktem jsou slitiny a pokovovací vrstvy. Chromová ocelová slitina 

poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a dobrou tvrdost.
12

  

Další vyuţití chromu a jeho sloučenin je při chromovém pokovování. Je to technika, 

která se pouţívá k pokrytí kovu tenkou vrstvou chromu. Pomocnou vrstvou Cr se tak kov 

stává odolným vůči korozi, lépe se čistí a jeho povrch je tvrdší. Existují dva typy koupelí 

chromového pokovování – koupele šestimocného chromu a koupele trojmocného chromu. 

Koupele šestimocného chromu jsou poměrně často vyuţívány.
15

 Chrom a jeho sloučeniny 

se však vyuţívají také v továrnách barev při chlazení vody, při výrobě barev a pigmentů, 

jako impregnační roztok pro dřevo, filmy a fotografie, a také v dalších průmyslových 

odvětvích
16

. 

Šestimocný chrom se vyuţívá také hlavně v laboratořích jako oxidační činidlo. 

Dichromany (dichroman didraselný je základním standardem a jeho roztok se vyuţívá na 

standardizaci vedlejších standardů a kvantifikuje předběţné mnoţství kovových iontů) jsou 

významnými analytickými činidly 
15

. 

Sloučeniny chromu jsou také součástí různých pigmentů barev. Chroman barnatý, 

olovnatý a zinečnatý způsobují pigmentové zabarvení citrónové chromové barvy, 

chromové ţluté, červené a oranţové, ţlutého a zeleného zinku. Chromová zelená se 

vyuţívá například na výrobu zeleného skla. Chromany Ba, Pb a Zn(MCrO4) jsou 

toxickými sloučeninami chromu, které jsou často vypouštěny do odpadních vod. Většina 
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chemických laboratoří rovněţ způsobuje mnoţstvím vypuštěného trojmocného nebo 

šestimocného chromu environmentální znečištění.
16

 Roční produkce přibliţně desetitisíc 

různých typů barev a pigmentů se odhaduje na 700 000 t. Značné mnoţství těchto barev 

vstupuje do ţivotního prostředí především prostřednictvím odpadních vod.
2
  

3.4.1 Chrom ve vodném roztoku 

Ve vodném prostředí se chrom většinou vyskytuje v trojmocné nebo šestimocné 

formě. Trojmocný chrom tvoří ve vodném roztoku iont [Cr(H2O)6]
3+

. 

Ve vodném roztoku, jehoţ pH dosahuje hodnoty větší neţ 6, tvoří šestimocný chrom 

iont CrO4
2-

. Pokud se pH pohybuje v rozmezí od 2 do 6, pak jsou ionty HCrO4
- 

a iont 

ţlutého chromanu Cr2O7
2-

 v rovnováţném stavu. Pokud je ale hodnota pH vodného roztoku 

menší neţ 1, šestimocný chrom se nejčastěji vyskytuje ve formě H2CrO4.  

Kyselé roztoky dichromanů jsou silnými oxidanty. V průběhu oxidace je Cr(VI) 

redukován na Cr(III), přičemţ tvoří dočasné formy Cr(V), Cr(IV) a Cr(II). Základní 

roztoky chromátů jsou ale méně oxidační, coţ je evidentní z hodnot počáteční energie E0, 

která je zobrazena v následujících rovnicích 
15

. 

Cr2O7
2-

 + 14H
+
 + 6e → 2Cr

3+ 
+ 7H2O  E0 = 1,33 V 

CrO4
2-

 + 4H2O + 3e → Cr(OH)3 (s) + 5OH
-
  E0 = -0.13 V 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

V experimentální části diplomové práce se budu zabývat metodikou sběru šišek 

borovice lesné (Pinus sylvestris), úpravy a aktivace biosorbentu, stanovením kinetiky 

sorpce a sorpční kapacity biosorbentu, studiem optimálních podmínek biosorpce 

a metodikou modelování adsorpčních izoterem.  

4.1 Metodika sběru a přípravy biosorbentu na biosorpci 

Sběr biosorbentu podobně jako i jeho mechanická úprava na menší části a zrnitostní 

třídu, tepelná úprava biosorbentu sušením a chemická aktivace jsou popsány 

v následujících podkapitolách.  

4.1.1 Sběr biosorbentu 

Šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) jsem sbírala ze tří různých lokalit v období 

září aţ říjen 2010. Jednou z lokalit bylo východní Slovensko (Prešovský kraj – region 

Sigord), dalším místem odběru bylo západní Slovensko (Ţilinský kraj – region Kysúc) 

a poslední lokalitou, kde jsem šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) sbírala, byla oblast 

Moravskoslezského kraje – Hukvaldy. 

4.1.2 Mechanická a tepelná úprava 

Plody borovice lesní (Pinus sylvestris) jsem po sběru sušila při laboratorní teplotě 

(20-25 °C) po dobu 24 h. Mechanická úprava šišek spočívala v jejich rozdrcení pomocí 

drtiče Raptor 624, model HT 6523 (Werco, Česká republika). Rozdrcené šišky jsem 

následně prosívala přes nerezové síta Retsch (Germany) na zrnitostní třídu 1-2 mm. 

Vycházela jsem přitom ze zkušeností Mamrillové 
9
, protoţe tato zrnitostní třída vykazovala 

nejlepší hodnoty adsorpce při biosorpci Cr(VI) pomocí biosorbentu šišek smrku ztepilého. 

Biosorbent jsem sušila v sušárně typu ECOCELL standard, fa Brněnská 

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

hmotnosti. Stejně jsem postupovala také po ukončení chemické aktivace, čím jsem zajistila 

přesnou naváţku biosorbentu pro chemickou aktivaci, stanovení kinetiky, rovnováhy 

a podmínek procesu biosorpce. 
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4.1.3 Chemická aktivace 

Vzorky biosorbentu, jsem po mechanické a tepelné úpravě chemicky aktivovala 

z důvodu zpřístupnění funkčních skupin biosorbentu pro vazbu Cr(VI) v procesu 

biosorpce. Jako aktivační činidlo jsem na základě výsledků práce Březinové
4
 

a Mamrillové
9
 zvolila kyselinu chlorovodíkovou ve třech různých molárních koncentracích 

(0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l). 

Vstupní koncentrace vzorků sorbentu byla 10 g na 1 l aktivačního činidla. Tepelně 

a zrnitostně upravený biosorbent jsem naváţila na analytických vahách typu TB – 215D 

firmy Denver Instrument (Germany). Následně jsem biosorbent vloţila do vzorkovnic 

z polyethylenu s aktivačními činidly o třech různých molárních koncentracích 0,1 mol/l, 

1 mol/l a 2 mol/l a ponechala ho k aktivaci na třepačce typu GFL 3031 firmy Helago-CZ, 

s.r.o. (Česká republika) v pěti různých časových intervalech (5, 15, 30, 45 a 60 min), při 

konstantní rychlosti otáček (150 ot./min). Po uplynutí doby aktivace na třepačce, jsem 

aktivované vzorky scedila přes sítko z umělé hmoty, promyla daný biosorbent destilovanou 

vodou a nechala po dobu 24 h stát v destilované vodě, abych zajistila odstranění veškerého 

zbytku aktivačního činidla. Po uplynutí časového intervalu jsem vzorky opětovně promyla 

a ponechala sušit při 105 °C do konstantní hmotnosti. 

Pro porovnání schopnosti sorpce chemicky aktivovaného a chemicky 

neaktivovaného biosorbentu jsem upravené vzorky šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

aktivovala místo aktivačního činidla jen destilovanou vodou, umístila je na třepačku a při 

otáčkách 150 ot./min po dobu 60 min je nechala aktivovat. 

Postup úpravy biosorbentu pro biosorpci je z důvodu větší přehlednosti schematický 

zobrazen na Obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5: Postup úprav biosorbentu před biosorpci 

4.2 Metodika modelování kinetiky adsorpce a rovnováhy sorpčního procesu 

Kinetika adsorpce kovu je velmi důleţitá pro určení adsorpční rychlosti rozpuštěné 

látky, řízení této rychlosti a reakčního času adsorpce adsorbátu, která probíhala na rozhraní 

pevné a kapalné fáze. Modelovaní adsorpční kinetiky předchází modelování adsorpčních 

izoterem. 

Zásobní modelový roztok Cr(VI) měl z důvodu reprodukovatelnosti 

a porovnatelnosti výsledku s Mamrillovou
9
, Březinovou

4
, Horákovou

6
 koncentraci 

100 mg/l. Rozpuštěním standardu dichromanu didraselného od firmy Penta jsem připravila 

modelový roztok Cr (VI). Váţení K2Cr2O7 jsem provedla na analytických vahách typu 

Denver Instrument. Modelový roztok Cr(VI) jsem pokaţdé připravovala v den jeho uţití.  

Vstupní koncentrace mechanicky, tepelně a chemicky upraveného sorbentu 

v zásobním modelovém roztoku Cr(VI) představovala 20 g/l. Do označené vzorkovnice 

jsem k 50 ml zásobního modelového roztoku šestimocného chromu přidala 1 g upraveného 

a aktivovaného biosorbentu a ponechala ho působení na orbitální třepačce typu GFL 3031 

firmy Helago CZ (Germany) při konstantních otáčkách 150 ot./min po dobu 0,5, 1, 3, 5, 7, 

9, 12 a 24 h. V jednotlivých časových intervalech jsem vzorky odebírala, filtrovala 

a následně analyzovala spektrofotometrickou metodou dle normy ČSN ISO 11083 

Tepelná úprava 
biosorbentu při 

laboratorní teplotě 
po dobu 24 h

Mechanická úprava 
biosorbentu drcením 

Zrnitostní úprava 
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105 °C po dobu 2 h

Chemická aktivace 
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Promývání 
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destilovanou vodou

Ponechání 
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105 °C po dobu 2 h
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(75 7424) Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická metoda  

s 1,5-difenylkarbazidem. Analýzy jsem prováděla na přístroji HACH typu DR 2800 

(HACH LANGE GmbH, Německo) v laboratoři Institutu Environmentálního inţenýrství, 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.  

Vzorky modelových roztoků Cr(VI) a také výsledných filtrátů byly ředěny tak, aby 

koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky přístroje (tedy 0-2 mg/l). Kaţdé měření jsem 

prováděla třikrát v rámci kontroly a zachování reprodukovatelnosti výsledků, všechny 

uváděné výsledky jsou tedy střední hodnotou průměru. Hodnota pH vodných roztoků po 

procesu adsorpce Cr(VI) byla kontrolována stolním pH metrem typu ION 340i (WTW, 

Česká republika). 

Podle následujícího vzorce (1) jsem z naměřených hodnot vstupní a výstupní 

koncentrace modelového roztoku Cr(VI) vypočítala adsorpce Cr(VI) q biosorbentem šišky 

borovice lesní (Pinus sylvestris). 

    
          

 
   (1) 

kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g) 

V  objem modelového roztoku Cr(VI) (l) 

ci vstupní koncentrace modelového roztoku Cr(VI) (mg/l) 

cf výstupní koncentrace modelového roztoku Cr(VI) (mg/l) 

S  mnoţství aktivovaného biosorbentu přidaného do modelového roztoku Cr (VI) (g) 

Ke grafickému znázornění závislosti adsorpce šestimocného chromu pomocí šišek 

borovice lesní na čase jsem pouţila program Microsoft Office Excel 2007. 

4.3 Metodika studie optimálních podmínek biosorpce Cr(VI) 

V této kapitole se budu zabývat modelováním a studiem vlivu podmínek, které mohou 

proces biosorpce inhibovat, ale také katalyzovat, a ovlivňovat tak biosorpci pozitivně nebo 

negativně. Kaţdou podmínku jsem studovala osobitně. Pro studium optimálních podmínek 

ovlivňujících proces biosorpce byl vybrán vzorek, který při studiu adsorpční kinetiky 

vykazoval nejvyšší hodnoty absorbance Cr (VI). Optimální podmínky biosorpčního procesu 

jsem sledovala u vzorku, který byl chemicky aktivován 2 mol/l HCl po dobu 60 min. Pro 
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zachování moţnosti porovnání a lepšího zhodnocení výsledků jsem zachovala stejnou vstupní 

koncentraci zásobního modelového roztoku Cr(VI), a to 100 mg/l. 

4.3.1 Vliv teploty 

Při určování závislosti teploty na biosorpční proces kovu jsem k 1 g biosorbentu, 

aktivovaného 2 mol/l HCl po dobu 60 min, přidala 50 ml zásobního modelového roztoku 

Cr(VI). Vzorek biosorbentu jsem nechala míchat na orbitální třepačce při konstantní 

rychlosti otáček (150 ot./min) a různých teplotách (20, 25, 30, 35 a 40 °C). Při výběru 

teplot jsem se inspirovala studiemi H. Ucun et.al.
19

 Doba odběru vzorků byla následující: 

1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 h. Vzorky biosorbentu šišek borovice lesní (Pinus Sylvestris) 

byly po skončení doby adsorpce odebrány z třepačky, zfiltrovány přes filtrační papír 

o hustotě 84 g/m
2
, (byl pouţíván pro všechny filtrace) a následně pak byla výstupní 

koncentrace Cr(VI) v modelových roztocích po skončení biosorpčního procesu v určitém 

čase spektrofotometricky analyzována.  

4.3.2 Vliv počtu otáček 

Počet otáček se řadí mezi méně významné faktory ovlivňující proces biosorpce. 

Příprava roztoků před biosorpčním procesem probíhala stejně, jako při zkoumání vlivu 

ostatních faktorů na tento proces. Známý objem modelového roztoku šestimocného 

chromu byl přidán k 1 g suchého, mechanicky, tepelně a chemicky upraveného 

biosorbentu. V označených polyethylenových vzorkovnicích byly vzorky míchány na 

třepačce při konstantní teplotě 25±1 °C a otáčkách 100, 150, 200 a 250 ot./min. Jednotlivé 

hodnoty otáček jsem volila na základě studií, které jsou rešeršně zpracovány v teoretické 

části této diplomové práce. Časové intervaly odběru vzorků byly při sledování vlivu všech 

podmínek na proces biosorpce Cr(VI) totoţné (1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 hod). 

V jednotlivých časových intervalech byly vzorky biosorbentu odebrány, zfiltrovány 

a následně analyzovány. 

4.3.3 Vliv mnoţství biosorbentu 

Podle řady studií, které jsou zmiňovány v teoretické části mé diplomové práce, je 

mnoţství biosorbentu při procesu biosorpce kovu, jedním z důleţitých faktorů, které 

ovlivňují daný proces. Vysoká koncentrace biomasy sice odstraňuje kov velmi efektivně, 
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avšak adsorpce kovu biosorbentem je poměrně nízká. Pro studium mnoţství biosorbentu 

jsem si zvolila následující mnoţství biosorbentu: 1,0 g, 1,5 g, 2,0 g, 2,5 g a 3,0 g, ke 

kterým jsem do označených vzorkovnic přidala 50 ml zásobního modelového roztoku 

Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. Proces probíhal při stálé teplotě 25±1 °C a otáčkách 

150 ot./min. Doba odběru vzorků byla stejná, jako při předcházejícím studiu vlivu teploty 

na proces biosorpce. Vzorky jsem v časových intervalech odebrala, zfiltrovala a stanovila 

výstupní koncentraci Cr(VI) v modelovém roztoku.  

4.3.4 Vliv hodnoty pH 

Dalším velmi důleţitým signifikantem, který zásadně ovlivňuje proces biosorpce 

kovu je vodíkový exponent. Tento exponent ovlivňuje ionizaci funkčních skupin, 

rozpustnost a kompetivnost kovů. Právě proto se s měnící hodnotou pH vodného roztoku 

mění také dostupnost volných vazebných míst. 

Pro studium vlivu hodnoty pH modelového roztoku na proces biosorpce jsem si na 

základě rešerše zvolila hodnoty pH 1, 2, 3 a 4. Pomocí pufrů byly hodnoty pH modelových 

roztoků Cr(VI) udrţovány při konstantní hodnotě a kontrolovány měřením hodnoty pH 

před a po procesu biosorpce stolním pH metrem typu ION 340i (WTW, Česká republika). 

Do označené vzorkovnice jsem naváţila 1 g mechanicky, chemicky a tepelně 

upraveného biosorbentu, ke kterému jsem přidala 50 ml zásobního roztoku Cr(VI) 

o koncentraci 100 mg/l při jednotlivých hodnotách pH. Vzorkovnice jsem umístila na 

orbitální třepačku a nechala třepat po dobu 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 hodin. Biosorpce 

probíhala při konstantních otáčkách 150 ot./min a teplotě 25±1 °C. Po skončení třepání vţdy 

v jednotlivých časových intervalech jsem vzorky odebrala, zfiltrovala a spektrofotometricky 

stanovila. 

4.4 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Při modelování adsorpčních izoterem je jedním z nejdůleţitějších údajů doba 

expozice nutná pro ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi, kterou jsem zjistila ze studia 

kinetiky procesu biosorpce. Adsorpční izotermy byly modelovány na chemicky 

nejvhodněji aktivovaných vzorcích, jejichţ výsledky dosahovaly při nejoptimálnějších 

podmínkách nejvyšší adsorpce Cr(VI) a biosorpce při nich měla nejvyšší efektivitu. 



Kovaľová Lucia: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr(VI) 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

2011  25 

Pro stadium modelování adsorpčních izoterem byl pouţit suchý, mechanicky 

a tepelně upravený biosorbent, aktivovaný 2 mol/l HCl po dobu 60 min, hodnotě pH=1, 

teplotě 25±1 °C a konstantní rychlosti otáček (200 ot./min). 

Modelové roztoky Cr(VI) jsem připravila v různých molárních koncentracích. 

Počáteční koncentrace Cr(VI) byla původní, tedy 100 mg/l, koncentrace zbývajících 

modelových roztoků byla 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1 000 mg/l. Jednotlivé 

koncentrace jsem zvyšovala po stovkách z toho důvodu, ţe při počáteční koncentraci 

Cr(VI) v modelovém roztoku o hodnotě 100 mg/l byla sorpce Cr(VI) za zvolených 

optimálních podmínek velmi účinná, coţ se projevilo v odstranění téměř veškerého Cr(VI) 

z roztoku. 

K 1 g suchého, mechanicky, chemicky a tepelně upracovaného biosorbentu jsem 

přidala 50 ml modelového roztoku Cr(VI) o hodnotě pH=1, jehoţ koncentrace se 

zvyšovala z původních 100 mg/l aţ na konečných 1 000 mg/l. Vzorky byly v označených 

vzorkovnicích vloţeny do orbitální třepačky a míchány při konstantní rychlosti 150 ot./min 

po dobu 1 h. Po uplynutí časového intervalu byly všechny vzorky odebrány z třepačky, 

zfiltrovány a vstupní a výstupní koncentrace Cr(VI) pak byly následně spektrofotometricky 

stanovovány. Hodnoty adsorpce vstupní a výstupní koncentrace šestimocného chromu byly 

vypočítány podle vzorce (1). 

K popisu adsorpčních izoterem byl aplikován 1. Langmuirův model a Freundlichův 

model, oba modely byly pouţity v linearizované formě. Langmuirův model v lineární formě 

je vyjádřen následující rovnicí (2): 

bqq

c

q

c ff




maxmax

1
     (2) 

kde je: 

q   adsorpce kovu (mg/g); 

qmax   maximální adsorpce kovu za určitých podmínek (mg/g); 

b   Langmuirova konstanta související s afinitou mezi kovem a sorbentem; 

cf   zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) (mg/l). 
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Langmuirova konstanta b se stanovuje empiricky a vyjadřuje v podstatě afinitu 

vazebných míst k Cr(VI). 

Freundlichův model v lineární formě je vyjádřen následujícím vztahem (3): 

fc
n

kq 101010 log
1

)(loglog 







     (3) 

kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g); 

k, n konstanty zahrnující všechny faktory, které ovlivňují proces biosorpce 

cf zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) (mg/l). 

Freundlichova konstanta k v podstatě souvisí s maximální vazebnou kapacitou 

a konstanta n slouţí vlastně k popisu afinity vazby pro Cr(VI). Obě Freundlichovy 

konstanty ovlivňují model adsorpční izotermy. Obecně platí, ţe čím vyšší jsou jejich 

hodnoty, tím vyšší je také adsorpční kapacita pro daný kov. Obě konstanty (k a n) jsou 

empiricky stanoveny. 

Maximální adsorpční kapacitu qmax a konstanty pro oba dva modely byly vypočteny 

pomocí lineární regrese rovnic (2,3) v programu Microsoft Office Excel 2007, ve kterém 

jsem zároveň vytvořila i grafy jednotlivých adsorpčních izoterem.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole jsou hodnoceny a diskutovány zjištěné výsledky kinetiky adsorpce, 

jednotlivé výsledky získané během studia optimálních podmínek procesu biosorpce šišek 

borovice lesní.  

5.1 Hodnocení kinetiky adsorpce Cr(VI) z modelových roztoků 

Biosorbent šišky borovice lesní (Pinus Sylvestris) byl po mechanické a tepelné 

úpravě chemicky aktivován třemi molárními koncentracemi kyseliny chlorovodíkové a to 

0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l, o zrnitostní třídě 1-2 mm. Výsledky kinetiky adsorpce 

šestimocného chromu v jednotlivých molárních koncentracích v závislosti na čase jsou 

zobrazeny graficky na Obrázku 6. 

 

Obrázek č. 6: Adsorpční kinetika Cr(VI) biosorbentu šišky borovice lesní (Pinus Sylvestris) zrnitostní třídy 

1-2 mm aktivovaného HCl o různých koncentrací v závislosti na době expozice  

Vysvětlivky: 0,1; 1; 2 M – molární koncentrace aktivačního činidla; HCl – kyselina chlorovodíková 

(aktivační činidlo); 5, 15, 30, 45, 60 – doba aktivace;  

Z jednotlivých vzorků aktivovaných 0,1 mol/l HCl vykazovaly nejvyšší hodnotu 

adsorpce šestimocného chromu vzorku (3,68 mg/g), které byly chemicky aktivovány po 

dobu 60 min aţ po době expozice t=24 h. Nepatrně niţší hodnoty sorpční kapacity Cr(VI) 
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šišky borovice lesní (0,62 mg/g) jsem zaznamenala u vzorku s dobou aktivace 30 min, coţ 

je výhodné hlavně z hlediska úspory času. Nejniţší adsorpční kapacitu (0,88 mg/g) jsem 

zaznamenala u vzorků (0,1 MHCl/5) s dobou aktivace 5 min a koncentraci aktivačního 

činidla 0,1 mol/l, coţ dokazuje, ţe s klesající dobou expozice biosorbentu, klesá i jeho 

sorpční kapacita. 

Ze vzorků aktivovaných 1 mol/l HCl byl nejefektivnější vzorek sorbentu 

(1MHCl/60) s dobou expozice 60 min a s adsorpční kapacitou 4,1 mg/g. Také další vzorky 

vykazovaly velmi podobné a v prvních hodinách doby expozice takřka totoţné hodnoty. 

Vyšší koncentrace aktivačního činidla zároveň vykazovala také vyšší účinnost sorpce. 

Nejvyšší hodnoty adsorpce šestimocného chromu (4,5 mg/g) vykazovaly vzorky 

aktivované kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l po dobu 60 min po 24 h. Právě 

proto jsem tento biosorbent pouţívala také při dalších pokusech modelování kinetiky adsorpce, 

adsorpční rovnováhy a stanovení optimálních podmínek procesu biosorpce Cr(VI).  

Hodnoty adsorpční kapacity vzorku aktivovaného destilovanou vodou vykazovaly 

mnohem niţší hodnoty neţ vzorky biosorbentu upraveného aktivačním činidlem, coţ bylo 

původně předpokládané. Vzhledem k těmto závěrům nebyly výsledky graficky vyjádřeny. 

Na základě výsledků lze tedy konstatovat, ţe působením aktivačního činidla na biosorbent 

šišky borovice lesní (Pinus Sylvestris) došlo k mnohem většímu zpřístupnění funkčních 

skupin Cr(VI) k povrchu daného sorbentu. 

Z jednotlivých experimentálních výsledků vyplývá, ţe doba ustálení adsorpční 

rovnováhy šišek borovice lesní (24 h) se liší od doby ustálení adsorpce šišek smrku 

ztepilého (Picea abies), kterého sorpční kapacitu Cr(VI) studovala Mamrillová
9
. Doba 

ustálení adsorpční rovnováhy šišek smrku ztepilého po chemické aktivaci 0,1 mol/l HCl 

sice nastane jiţ po 12 h, avšak u vzorků aktivovaných 1 mol/l HCl a 2 mol/l HCl se 

rovnováha ustálí mnohem dříve a to jiţ po 5 h. Rovněţ maximální adsorpční kapacita šišek 

smrku stepilého je během jednotlivých koncentrací aktivačního činidla vyšší neţ 

maximální hodnota adsorpce šišek borovice lesní. Z daných výsledků je tedy patrné, ţe 

biosorbent smrku ztepilého je po úpravě aktivačním činidlem kyseliny chlorovodíkové 

účinnější neţ biosorbent šišek borovice lesní. Příčina tohoto faktu je s největší 

pravděpodobností patrně v odlišném chemickém sloţení a rozdílné struktuře povrchu obou 
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typů šišek a po chemické aktivací tak dojde k odlišnému zpřístupnění funkčních skupin, 

nacházejících se na buněčném povrchu. 

5.2 Hodnocení optimálních podmínek biosorpce 

Pro hodnocení biosorpčního procesu jsem vybrala čtyři faktory – mnoţství 

biosorbentu, teplotu, agitační rychlost a hodnotu pH, jejichţ změnami jsem sledovala 

proces biosorpce. Proces biosorpce byl buď pozitivně, nebo negativně ovlivňován. Při 

studiu optimálních podmínek jsem pouţívala vzorky aktivované 2 mol/l HCl po dobu 

60 min. 

5.2.1 Hodnocení vlivu teploty  

Vliv teploty na proces biosorpce byl zkoumán při konstantních otáčkách 150 ot./min 

a naváţce sorbentu 1 g. Na následujícím Obrázku č. 7 je graficky zobrazen vliv 

studovaných teplot na výslednou sorpční kapacitu q šišek borovice lesní v jednotlivých 

časových intervalech.  

 

Obrázek č. 7: Vliv teploty na obsah Cr(VI) v době expozice 
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Vliv teploty na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku jsem zjišťovala při 

teplotách procesu 20, 25, 30, 35 a 40 °C v různých časových intervalech (1, 3, 6, 9, 15,18, 

21 a 24 h). Všechny udávané teploty jsou s moţnou odchylkou ±1 °C. 

Z obrázku č. 7 je zřejmé, ţe teplota je sice jedním z faktorů, ale v mém případě 

nijak zásadně neovlivňují proces biosorpce, a její účinek je na proces bezvýznamný. 

Nejvyšší dosaţená sorpční kapacita (4,58 mg/g) byla zaznamenána při 40 °C a expoziční 

době 24 h. Vzrůst adsorpce Cr(VI) s narůstající teplotou lze vysvětlit tvorbou sorpčních 

míst vytvořených na povrchu biosorbentu v průběhu procesu biosorpce. Při zvyšující se 

teplotě se zvyšuje i difuse sorbovaných iontů do pórů adsorbentu a difuse je 

endotermickým procesem.  

5.2.2 Hodnocení vlivu koncentrace biosorbentu na proces biosorpce 

Na Obrázku 8 je graficky znázorněna závislost zvyšování koncentrace biosorbentu 

na účinnost odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku.  

 

Obrázek č. 8: Vliv koncentrace biosorbentu na obsah Cr(VI)  

Vliv koncentrace sorbentu na biosorpci Cr(VI) byl experimentálně ověřen při 

mnoţství 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 3,0 g/50 ml modelového roztoku Cr(VI). Experimenty 
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probíhaly při konstantní teplotě 25±1 °C a otáčkách 150 ot./min. Při studování změny 

mnoţství biosorbentu na proces biosorpce jsem se zvyšujícími se naváţkami sorbentu 

sledovala zvyšování efektivity procesu biosorpce. Ke stejným výsledkům dospěl během 

svých pokusů také H. Ucun et al. Tyto výsledky mohou být vysvětleny skutečností, ţe při 

nízké koncentraci Cr(VI) v modelovém roztoku je poměr sorpčního povrchu biomasy šišky 

borovice lesní k celkové dostupnosti Cr(VI) vysoký, čímţ můţe být všechen Cr(VI) 

adsorbovaný na povrchu biosorbentu a tak odstraněn z vodného roztoku. V případě, kdy 

byly naváţka biosorbentu 3,0 g Cr(VI) byla jiţ po 9 h biosorpce zaznamenána nulová 

hodnota Cr(VI). Podobně tomu bylo při pouţití 2,5 g šišek borovice lesní (Pinus 

Sylvestris), kdy se po 9 h výstupní koncentrace Cr(VI) v modelovém roztoku sníţila na 

0,42 mg/l a následně ještě dále klesala. Avšak hmotnost kovu na gram suchého biosorbentu 

je poměrně nízká. Nejniţší hodnoty adsorpce (1,4 mg/g) byly zaznamenány při 3 g 

biosorbentu. Naopak nejvyšší hodnoty sorpční kapacity (4,22 mg/g) byly zjištěny u vzorků 

1 g suchého, mechanicky, tepelně a chemicky upraveného biosorbentu šišky borovice lesní 

(Pinus Sylvestris).  

Daný proces je moţné vysvětlit tím, ţe při zvýšené koncentraci biosorbentu 

v modelovém roztoku Cr(VI) dochází k tvorbě agregátů, které tak narušují rovnováhu mezi 

kovem a povrchem buňky, a nedochází tedy k vysokému specifickému příjmu kovu.  

5.2.3 Vliv počtu otáček na proces biosorpce 

Studium biosorpce bylo realizováno v orbitální třepačce při konstantní teplotě 

25±1 °C, pouţitím modelového roztoku Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l a hodnotě pH=1. 

Studium ovlivňování sorpce prostřednictvím počtu otáček bylo realizováno při rychlosti 

otáček 100, 150, 200 a 250 ot./min. Závislost adsorpční kapacity q šišek borovice lesní na 

počtu otáček je znázorněno na Obrázku 9. 

Sorpční kapacita Cr(VI) vzrůstala při všech zkoumaných rychlostních podmínkách, 

ale maximální mnoţství odstraněného šestimocného chromu bylo zaznamenáno při 

otáčkách 200 ot./min. Podle výzkumů H. Ucunom bylo maximální mnoţstvo odstraněného 

Cr (VI) zaznamenáno jiţ při otáčkách 150 ot./min. Se stoupající rychlostí otáček se sice 

efektivita biosorpce zvyšovala, avšak při daných podmínkách nedošlo k vyšší adsorpci 

Cr(VI) šiškami borovice lesní.
19

.  
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Obrázek č. 9: Vliv otáček na obsah Cr(VI) v době expozice 

Vzhledem k tonu, ţe při pouţití rychlosti otáček na 200 ot./min došlo k mírnému 

zakalení modelových vzorků, mohly tak být hodnoty adsorpce Cr(VI) při stanovení 

spektrofotometrickou metodou zkreslené. I při vyšší agitační rychlostí (250 ot./min) 

získaly vzorky modelových roztoků Cr(VI) nahnědlý zákal. Z obrázku č. 9 je ale patrné, ţe 

rychlost nemá ţádný zásadní vliv na proces biosorpce. Nejniţší hodnota adsorpce 

(1,46 mg/g) byla zaznamenána po 1 h působení biosorbentu na modelový roztok Cr(VI) při 

rychlosti otáček 100 ot./min. S narůstajícím časem se ale hodnoty sorpční kapacity při 

otáčkách 100 ot./min pomalu vyrovnaly adsorpci Cr(VI) při otáčkách 250 ot./min. 

5.2.4 Vliv hodnoty pH na proces biosorpce 

Vliv hodnoty pH na biosorpci šestimocného chromu z modelového roztoku pomocí 

šišek borovice lesní je graficky znázorněn na Obrázku 10. V rámci experimentu jsem 

studovala vliv na sorpci při hodnotách pH modelového roztoku Cr(VI) 1, 2, 3 a 4. 

Výsledné hodnoty v grafu jsou pouze po 1 h a 3 h době expozice, jelikoţ ostatní data 

neměla vypovídající hodnotu vzhledem k vzniklému zákalu u výsledných filtrátů. Zákal 

vznikal u studovaných vzorků při delším čase expozice. Nejvyšší sorpční kapacita 

šestimocného chromu (5,01 mg/g) byla zaznamenána při hodnotách pH=1 a pH=2 po 



Kovaľová Lucia: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr(VI) 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

2011  33 

tříhodinové době expozice. Dané výsledky potvrzuje také H. Ucun et al. Z jeho práce 

vyplývá, ţe nejvyšší efektivity biosorpce je dosáhnuto při pH=1, přičemţ k ustálení 

adsorpční rovnováhy dochází i po 2 h působení biosorbentu v modelovém roztoku Cr(VI).  

 

Obrázek č. 10: Vliv hodnoty pH na biosorpci Cr(VI) z modelového roztoku po 1 h a 3 h době expozici  

Z výsledků adsorpce procesu lze konstatovat, ţe při sniţování pH jsou šišky borovice 

lesní (Pinus sylvestris) schopné lepší biosorpce. Hodnota pH modelových roztoků 

ovlivňuje nejen buněčný povrch, ale také vázaní kovu na biosorbent a chemii kovu ve 

vodě. Je známé, ţe při pH=1 jsou převládající formou Cr(VI) v modelovém roztoku kyselé 

chromanové ionty HCrO
4-

, které se váţou na kladně nabitý povrch biosorbentu. Působení 

Cr(VI) s buňkami povrchu biosorbentu je elektrostatické. Se vzrůstající hodnotou pH se 

však formy chromu mění. Mění se také náboj celkového povrchu biosorbentu z kladného 

na záporný, a tím dochází k poklesu schopnosti biosorbentu sorbovat studovaná kov. 

Jak lze vidět z Obrázku 10, nejvyšší sorpční kapacita (5,01 mg/g) byla dosaţena při 

hodnotě pH=1 po 1 h ale i 3 h době expozice. V důsledku toho byla pro modelování 

adsorpčních izoterem zvolena z časových důvodů hodnota pH=1 vodného prostředí 

a jednohodinová doba expozice.  
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Z výsledků experiment v rámci studia vlivu jednotlivých podmínek na proces 

biosorpce jsem vybrala pro hodnocení adsorpčních izoterem vzorky, jejichţ sorpční 

kapacita zaznamenala nejlepší výsledky. Jelikoţ největší vliv na proces biosorpce měla 

právě hodnota pH a k ustálení rovnováhy došlo jiţ po jedné hodině, dané podmínky jsem 

proto také pouţila při modelování adsorpčních izoterem.  

Dalším vybraným faktorem ovlivňujícím proces biosorpce byla, především 

z ekonomických důvodů, teplota 25±1 °C, přestoţe hodnoty adsorpční kapacity byly po 

první hodině expozice podobné s výsledky při teplotě 40 °C. Na základě studia rychlosti 

otáček během procesu biosorpce byla zaznamenána nejvyšší sorpční kapacita při otáčkách 

200 ot./min. Jelikoţ ale hodnota sorpční kapacity byla po první hodině expozice vzorků 

totoţná s hodnotou adsorpce při otáčkách 150 ot./min, zvolila jsem pro modelování 

adsorpčních izoterem niţší rychlost otáček, tedy 150 ot./min. 

5.2.5 Hodnocení adsorpčních izoterem pro šestimocný chrom 

Pro modelování adsorpčních izoterem jsem pouţila tepelně a mechanicky upravený 

biosorbent šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) o frakci 1-2 mm, který byl chemicky 

aktivován kyselinou chlorovodíkovou o molární koncentraci 2 mol/l po dobu 60 min. 

Experimenty probíhaly při hodnotě pH=1 modelového roztoku Cr(VI), konstantních 

otáčkách 150 ot./min a teplotě 25±1 °C. Koncentrace biosorbentu v modelovém roztoku 

Cr(VI) představovala hodnotu 20 mg/l. Jednotlivé vstupní koncentrace modelových 

roztoků šestimocného chromu jsem zvolila 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 

a 1 000 mg/l. Při vyhodnocování experimentálně získaných dat jsem pouţila Freundlichův 

a I. Langmuirův matematický model adsorpčních izoterem v lineární formě. 

Experimentálně zjištěné parametry Langmuirovy adsorpční izotermy I. řádu 

a Freundlichovy izotermy při biosorpci šestimocného chromu pomocí biosorbentu šišek 

borovice lesní (Pinus sylvestris) z modelových roztoků Cr(VI) jsou uvedeny v Tabulce č.3. 

Jednotlivé experimentální parametry k a n dosahují vyšší hodnoty neţ parametr b, coţ je 

moţné vysvětlit vysokou afinitou povrchu biosorbentu šišek borovice lesní (Pinus 

sylvestris) k šestimocnému chromu. 
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Tabulka č. 3: Parametry Langmuirovy izotermy I. druhu a Freundlichovy adsorpční izotermy pro Cr(VI) 

qmax 

mg/g 

k 

mg/g 

n 

l/mg 

b 

l/mg 

8,0895 4,4776 1,1890 0,5404 

10,1258 4,3196 1,7802 0,1222 

14,3777 5,0167 1,7950 0,0783 

18,2775 5,4578 1,8169 0,0611 

22,1555 5,8408 1,8297 0,0526 

25,4847 5,7298 1,9029 0,0458 

27,8491 5,4731 1,9767 0,0422 

30,9522 5,6204 1,9865 0,0406 

31,4994 5,0054 2,0949 0,0388 

33,4762 4,9777 2,1165 0,0381 

Freundlichova adsorpční izoterma pro Cr(VI) je zobrazena na Obrázku 11. Všechna 

data, která jsou znázorněna graficky, byla experimentálně zjištěna a pomocí metody 

nejmenších čtverců proloţeny přímkou. Hodnota spolehlivosti regrese (R
2
) představovala 

při Freundlichově adsorpční izotermě hodnotu 0,9823 a výsledná rovnice lineární regrese 

má tedy tvar y = 0,3637x + 0,6522. Koeficient korelace (r) vykazoval hodnotu 0,9910. 

 

Obrázek č. 11: Model Freundlichovy adsorpční izotermy pro Cr (VI) 

Na Obrázku 12 je znázorněna Langmuirova adsorpční izoterma I. druhu pro 

šestimocný chrom.  
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Obrázek č. 12: Model Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu pro Cr (VI) 

Všechny experimentálně naměřené hodnoty byly rovněţ vloţeny do grafu zobrazujícího 

Langmuirovu adsorpční izotermu. Hodnota spolehlivosti regrese (R
2
) představovala hodnotu 

0,993, výsledná rovnice lineární regrese má tvar y=0,0282x+0,8553. Koeficient korelace (r) 

má hodnotu 0,997. 

Při studiu adsorpčních izoterem jsem zjistila, ţe adsorpční kapacita pouţitého 

sorbentu vzrůstala s molární koncentrací modelových roztoků Cr(VI). Z výsledků je tedy 

evidentní, ţe biosorpce Cr(VI) je pouţitím šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) účinná 

nejen při nízkých koncentracích kovu v roztoku, ale také při koncentracích vyšších. 

  



Kovaľová Lucia: Studium podmínek ovlivňujících průběh procesu biosorpce Cr(VI) 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

2011  37 

6 Závěr 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) je jedním z nejrozšířenějších stromů v České 

a Slovenské republice. Její šišky jsou odpadní biomasou, která je volně přístupná v přírodě. 

Z ekologického hlediska (vyuţití odpadní biomasy) a ekologického pohledu (nízké, 

případně ţádné náklady na biomasu) jsem si pro studium biosorpce šestimocného chromu 

vybrala právě tento biosorbent. Cílem mé diplomové práce bylo studium podmínek 

ovlivňujících proces biosorpce Cr(VI) z modelových roztoků šestimocného chromu 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris), které jsem sbírala v období září do října 

2010 ve třech různých oblastech. 

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, ţe šišky borovice lesní 

(Pinus sylvestris) jsou velmi vhodným sorbentem schopným efektivně odstraňovat 

šestimocný chrom z vodných roztoků. Ze studia procesu biosorpce je zřejmé, ţe pro 

biosorpci je velmi důleţitá mechanická, fyzikální nebo chemická úprava biosorbentu. 

Chemickou aktivací biosorbentu dojde k zpřístupnění funkční skupiny povrchu buněk 

sorbentu, a ten je tak schopen adsorbovat větší mnoţství Cr(VI). Čím je delší doba aktivace 

biosorbentu, tím dosahuje sorbent vyšší hodnoty adsorpce Cr(VI). Nejlepším aktivačním 

činidlem pro šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) je kyselina chlorovodíková o molární 

koncentraci 2 mol/l s dobou aktivace 60 min. 

Při modelaci adsorpční kinetiky byly pouţity vzorky o zrnitostní třídě 1-2 mm, které 

byly chemicky aktivovány třemi různými molárními koncentracemi kyseliny 

chlorovodíkové, a to 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l, a také vzorky chemicky upravené 

destilovanou vodou. K ustálení adsorpční rovnováhy procesu biosorpce došlo takřka 

u všech vzorků po době expozice 12 h. K výrazně nejvyšší adsorpci šestimocného chromu 

bylo dosaţeno pouţitím vzorků aktivovaných 2 mol/l kyselinou chlorovodíkovou po dobu 

60 min. Takto upravený vzorek byl pak pouţit pro následující studium modelování 

optimálních podmínek adsorpce šestimocného chromu. 

Vliv hodnoty pH, teploty, rychlosti otáček a koncentraci biosorbentu na proces 

biosorpce byly studovány při modelování optimálních podmínek procesu. 

Z experimentálních výsledků je moţné říci, ţe největší vliv na sorpční kapacitu Cr(VI) 

mělo pH=1, při kterém došlo takřka k úplnému odstranění šestimocného chromu 

(z původních 100 mg/l na 0,08 mg/l) šiškami borovice lesní (Pinus sylvestris) 
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z modelových roztoků Cr(VI) jiţ po první hodině a také k ustálení sorpční rovnováhy. 

Sorpční kapacita šišek borovice lesní zaznamenala vysoké hodnoty sorpční kapacity i při 

pH=2, kdy k ustálení sorpční rovnováhy došlo po 3 h expozice a koncentrace Cr(VI) 

v modelovém roztoku Cr(VI) vykazovala po dané době expozice také nulovou hodnotu. 

Pozitivní vliv na efektivitu biosorpce Cr(VI) mělo zvyšování koncentrace biomasy, ale 

sorpční kapacita šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) však klesala. Nejmenší vliv na 

proces biosorpce měla teplota a agitační rychlost.  

Při studiu otáček na proces biosorpce v rozmezí od 100-250 ot./min nebyl 

zaznamenán výrazný vliv na daný proces. Nejvyšší sorpční kapacita Cr(VI) byla 

zaznamenaná při otáčkách 200 ot./min. Po první hodině biosorpce ale vzorek vykazoval při 

daných otáčkách stejnou adsorpční kapacitu, jako vzorek při agitační rychlosti 150 ot./min. 

S následným zvyšováním agitační rychlosti nedocházelo jiţ k zvyšování efektivity procesu 

biosorpce.  

Se zvyšující se teplotou vzrůstala adsorpční kapacita Cr(VI) a nejvyšší hodnoty 

dosáhla při teplotě 40±1 °C a to 4,58 mg/g. Jelikoţ doba expozice pro modelování 

adsorpčních izoterem byla jednoznačně určena z výsledných hodnot vlivu pH, tedy 1 h, 

byla zvolená hodnota teploty pro modelování adsorpčních izoterem Cr(VI) 

z energetického, ekologického a ekonomického hlediska, 25±1 °C. Při této teplotě 

zaznamenal biosorbent šišky borovice lesní takřka totoţnou adsorpční kapacitu jako při 

teplotě 40±1 °C.  

Pro modelování adsorpčních izoterem Cr(VI) jsem vybrala takový vzorek, který byl 

aktivován 2 mol/l kyselinou chlorovodíkovou po dobu 60 min., při pH=1, době expozice 

1 h, otáčkách 150 ot./min a teplotě 25±1 °C. 

Pro modelování adsorpčních izoterem byly z důvodu vysoké sorpční kapacity Cr(VI) 

šišek borovice lesní zhotoveny modelové roztoky o molárních koncentracích 100, 200, 

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1 000 mg/l. Pro vyhodnocení a popis experimentálních 

dat byla aplikován matematický model adsorpční izotermy Freundlicha a Lungmuira I. 

řádu. Na vyjádření výsledků byla na základě koeficientu korelace (r) zvolen matematický 

model Langmuirovy adsorpční izotermy I. řádu, jehoţ hodnota byla vyšší neţ hodnota 

koeficientu korelace (r) Freundlichova modelu. 
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Maximální sorpční kapacita šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) podle 

Langmuirova modelu I. řádu, které bylo dosaţeno při optimálních podmínkách 

a koncentraci roztoku 1 000 mg/l, vykazovala hodnotu 33,45 mg/g. 

Z jednotlivých experimentálních výsledků je moţné konstatovat, ţe biosorbent šišek 

borovice lesní (Pinus sylvestris) je velmi vhodnou biomasou při odstraňování 

šestimocného chromu z vodných roztoků, a mohl by se vyuţít v praxi, např. v sorpční 

koloně nebo při čištění odpadních vod z různých druhů průmyslových výrob. 
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