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Abstrakt 

Bakalářská práce navazuje na diplomovou práci Ing. Petry Obalové, která zkoumala 

vlastnosti troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) a vhodnost jeho pouţití jako 

vhodné biomasy pro sorpci šestimocného chromu z vodného roztoku. Tento biosorbent se 

velmi době osvědčil. Moţný problém při stanovení šestimocného chromu mohl spočívat 

v přítomnosti chromu trojmocného, který mohl mít negativní vliv na spektrofotometrické 

stanovení. Vhodná zrnitost a doba aktivace biosorbentu byla zvolena na základě výsledků 

Ing. Petry Obalové. K chemické aktivaci byla proto pouţita kyselina chlorovodíková 

o koncentracích 1 mol/l a 2 mol/l. Vzorky se zrnitostní třídou 1-2 mm proto byly 

aktivovány 1-M a 2-M kyselinou chlorovodíkovou po dobu 60 min.  

Klíčová slova 

Šestimocný a trojmocný chrom, biosorpce, biomasa, troudnatec pásovaný (Fomitopsis 

piniola). 

Abstract 

Bachelor thesis builds on the thesis Ing. Petra Obalová, which examined the properties of 

Fomitopsis pinicola and its suitability as an appropriate use of biomass for the sorption of 

hexavalent chromium from aqueous solution. The biosorbent are very time worked. 

Possible problem with hexavalent chromium biosorption could consist in the presence of 

trivalent chromium, which could have a negative impact on the spectrophotometric 

determination. Suitable grain size and activation time of sorbent was chosen based on the 

results Ing. Petra Obalová. As the chemical activator was therefore used hydrochloric acid 

1 mol/l a 2 mol/l. The samples fractions of 1-2 mm were therefore activated 1-M and 2-M 

hydrochloric acid for 60 min. 

Key words 

Hexavalent and trivalent chromium, biosorption, biomass, Fomitopsis pinicola. 
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Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

HCl kyselina uhlovodíková 

Cr (III) trojmocný chrom 

Cr(VI) šestimocný chrom 

mol/l mol na litr 

pH koncentrace vodíkových iontů 

As arsen 

Sb antimon 

Se  selen 

Cr chrom  

Mo molybden 

q adsorpce kovu (mg/g) 

V  objem modelového roztoku šestimocného chromu (l) 

ci vstupní konc. modelového roztoku šestimocného chromu (mg/l) 

cf výstupní konc. modelového roztoku šestimocného chromu (mg/l) 

S  mnoţství sorbentu přidaného do modelového roztoku (g) 

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

b Langmuirova konstanta 

k, n konstanty zahrnující všechny faktory, které ovlivňují biosorpci 

ot./min počet otáček za minutu 

t čas (h) 

 



Martina Leľová: Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného troudnatcem 

pásovaným 

2012  1 

1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Mezi antropogenní zdroje znečištění vody patří především těţba a zpracování rud, 

povrchová úprava kovů, fotografický, koţedělný a textilní průmysl, vyluhování kalových 

deponií. K další kontaminaci dochází z organických pesticidů a z atmosférické depozice, 

coţ je imise zachycena na zemském povrchu nebo lesním ekosystému. 
(1)

 

Váţnými kontaminanty jak vody, tak i okolního prostředí jsou těţké kovy. 

Nebezpečí se projevuje v jejich toxicitě, schopnosti kumulace v organismech a vysoké 

stálosti, tedy persistenci. Jako chemické metody odstranění těţkých kovů se často uvádí 

sráţecí metody, cementace, iontový výměna iontové technologie, elektroextrakce, 

membránové technologie, reverzní osmosa. 
(2-3)

  

V neposlední řadě se vyuţívají biologické metody, které jsou rovněţ vhodné pro 

odstranění kovů z vodného prostředí a lze je rozdělit na čtyři velké skupiny: biosorpce, 

bioakumulace, bioprecipitace a volatilizace. 
(4)

 

Pro studium odstranění těţkých kovů byla v bakalářské práci zvolena metoda 

biosorpce. Práce navazuje na diplomovou práci Ing. Petry Obalové, která se zabývala 

vhodnou úpravou biosorbentu, jmenovitě troudnatce pásovaného (Fomitopsis Piniola), 

a studiem jednotlivých faktoru ovlivňujících Cr(VI) při biosorpci.  

Hlavním cílem předloţené bakalářské práce je zjistit zda Cr(III) ovlivňuje vlastní 

spektrofotometrické stanovení Cr(VI) biosorpci a zda je pouţitá metoda pro tento sorbent 

reprodukovatelná. Vysráţením Cr(III), by se podle aplikované metody stanovení dle 

ČSN ISO 11083 měl odstranit negativní vliv na spektrofotometrické stanovení Cr(VI). 
(5) 

Práci jsem zpracovala po teoretické i experimentální stránce. V rešeršní části se 

zabývám procesem biosorpce, popisem zvoleného biosorbentu a vlastnostmi chromu, 

Přičemţ jsem se s ohledem na téma práce zaměřila na jeho chování ve vodném prostředí. 

Získaná data jsem v experimentální části graficky vyhodnotila a rovněţ jsem výsledky 

porovnala s výsledky diplomové práce Ing. Petry Obalové a na základě zjištěných 

poznatků jsem odvodila závěry a vytýčila si úkoly pro svou diplomovou práci. 
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2 STAV A VÝVOJ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Znečištění vody, v důsledku přítomnosti kovů, je dnes jedním z nejzávaţnějších 

problémů ţivotního prostředí. Proto se moderním trendem stala biosorpce, která vyuţívá 

neaktivní mrtvý biomateriál (jako jsou bakterie, houby, řasy, aj.). V dnešní době jsou 

biosorbenty povaţovány za nákladově a technologicky efektivní pro úpravu odpadních vod 

znečištěných kovy. 
(6)

 

Pokud se metabolismus pouţitého mikroorganismu účastní aktivně, jedná se 

o bioakumulaci, také zvaná jako aktivní biosorpce. Tím, ţe biosorpce vyuţívá mrtvou tedy 

neaktivní biomasu je pak nazývaná pasivní biosorpce. 
(3,7)

 

Bioakumulace je velice náročná z hlediska chemické dopravy, protoţe můţe 

fungovat oběma směry - do buňky a ven z buňky, přes buněčné membrány a buněčné 

stěny, včetně některých organel (příkladem mohou být vakuoly). Přítomnost a mnoţství 

sorbentu se můţe značně lišit podle úrovně a druhu buněčné metabolické aktivity. Proces 

bioakumulace je tedy sloţitý a je obtíţné ho studovat kvantitativně. 
(3) 

Vzhledem k tomu, 

ţe ve své práci budu vyuţívat pasivní biosorpce, nebudu se proto tímto způsobem 

podrobněji zabývat. 

Ve srovnání s běţnými technikami čištění odpadních vod, jako jsou iontové 

výměny nebo membránové technologie (elektrodialýza, reversní osmosa) se nejeví výhoda 

pouţití biosorpce jen v tom, ţe můţe být provozována v širokém rozsahu podmínek 

(hodnota pH, teplota), ale hlavně v ekonomické dostupnosti surovin, které mohou být 

pouţity jako biosorbenty. Patří mezi ně především odpadní produkty z jiných 

technologických procesů (např. vedlejší produkty kvašení) nebo obnovitelných zdrojů 

a přirozeně bohatá biomasa (např. všudypřítomné mořské řasy a houby). 
(8) 

Označení biosorpce se řadí k procesu, kdy dochází k odstraňování kontaminantů 

s vyuţitím materiálů biologického původu nazývaným jako sorbent či biosorbent.  

K převáţnému znečištění kovy dochází hlavně antropogenní činností, jako je 

atmosférický spád, spalování fosilních paliv, aplikace pesticidů a průmyslových hnojiv, 

dopravní exhalace a převáţná část průmyslových procesů. 
(9)

  

První patenty publikované převáţně Bohumilem Voleským, které ale vyuţívaly 

především ţivou mikrobiální biomasu při zpracování odpadních vod, nabývaly podobu jiţ 
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v 80. letech minulého století. Publikace s názvem „Separace uranu biosorpcí“, také vedla 

k rozvoji nových způsobů zpracování biomasy. Neúspěchy spojené se zaváděním 

biosorbentů na trh způsobily větší zaměření na zkoumání mechanismů biosorpce 

a selektivity.  

Do roku 1998 se vědci zabývaly pouze odstraňováním kovů z roztoků vyskytujících 

se jako kationty. Po tomto roce se však objevily práce, které se začaly zabývat odstraněním 

kovů z roztoků ve formě oxoaniontů. Poté se zjistilo, ţe mnohé kovy se v této formě 

vytvářejí převáţně ve vodných roztocích (např.: As, Sb, Se, Cr, Mo, V, aj.). Právě tento 

objev pomohl k celosvětovému nárůstu pracovišť, kde se biosorpce zkoumá a neustále 

zdokonaluje. Svým také přispěly vědní obory jako je mikrobiologie, biotechnologie, 

bioanorganická chemie, biofyzika a další.
. (4) 

 

Existuje mnoho druhů biomasy. Mořský a sladkovodní plankton, řasy a ryby, 

v podstatě všechny ţivé bytosti, včetně zvířat a lidí jsou vlastně biomasou. Ačkoli mnoho 

biologických materiálů váţe těţké kovy, jen ty s dostatečně vysokou vazebnou kapacitou 

a selektivitou mohou být vybrány pro pouţití v plném rozsahu. 
(3)

  

Studiem biomasy hub se zabývali Eturgay a Bayhan (ETURGAY, N. a YK. BAYHAN. 

Biosorption of Cr (VI) from aqueous solutions by biomass of Agaricus bisporus). V této 

studii byla biosorpce Cr(VI) zkoumána pomocí biomasy Agaricus bisporus (druh houby). 

Biosorpce byla určena podle Langmuierova a Freundlichova modelu. Stanovily také 

optimální podmínky: hodnota pH=1, rychlost otáček při třepání 150 ot./min. při teplotě 

20 °C, vstupní koncentraci roztoku Cr(VI) byla 50 mg/l a hmotnost biomasy 8 g/l. Ve 

výsledcích došli k závěrečné účinnosti odstraněného Cr(VI) 8 mg/g. Pro tuto biosorpci byl 

vhodnější Freundlichův model adsorpce. 
(10) 

 

Přestoţe aplikace biosorpce stojí před velkou výzvou, existují dva trendy pro rozvoj 

procesu biosorpce kovů z vodných roztoků. Jeden trend je pouţívat hybridní technologii 

pro odstranění znečišťujících látek, zejména s pouţitím ţivé buňky. Druhým trendem je 

rozvoj „obchodních“ biosorbentů pomocí imobilizační technologie, a zlepšit tak proces 

biosorpce včetně regenerace a opětovného pouţití. 
(3)

 V následující Tabulce č. 1 je uveden 

přehled biomasy, která je schopna sorbovat Cr(VI). V Tabulce č. 1 se v podstatě jedná 

o biomasu, tedy ţivé organismy, coţ ale není naše problematika, protoţe já vyuţívám 

biomasu neţivou, kdy se metabolismus buňky procesu biosorpce nezúčastňuje. Dále se 

budu ve své rešerši zabývat jiţ jen neţivou biomasou. 
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Tabulka 1: Přehled biomasy sorbující Cr(VI) - převzato a upraveno 
(3)

 

TYP BIOMASY 
TŘÍDA BIOMASY MNOŢSTVÍ SORBOVANÉHO KOVU 

 mg/g mmol/g 

Bacillus bakterie 18 (Cr
3+

) 2,269 

Bacillus bakterie 60 (Cr
6+

) 1,154 

Rhizopus Arrhizus houba 31 0,596 

Candida Tropicalis kvasinka 4,6 0,088 

Streptomyces Noursei bakterie 1,8 0,035 

Pénicillium Chrysogenium houba 0,33 0,006 
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3 BIOSORPCE 

V teoretické části bude popsán proces biosorpce a faktory, které ho ovlivňují. Budu 

se věnovat charakteristice studovaného sorbentu, kterým je troudnatec pásovaný 

(Fomitopsis Piniola) a to včetně jeho sloţení. Nakonec charakterizuji šestimocný chrom, 

přičemţ se zaměřím na jeho chování ve vodném prostředí. 

Biosorpce je pochod, kdy jsou některé typy neaktivní, mrtvé, mikrobiální kultury 

schopny vázat a koncentrovat těţké kovy, nejlépe z velmi zředěných vodných roztoků. 

Různé vědní disciplíny, od strojírenství aţ po mnoho příbuzných oborů, mohou také 

významně přispět svými znalostmi o objasnění procesu biosorpce. Pro porozumění 

mechanismu biosorpce je podstatné úzce spolupracovat s chemickými a biologickými 

vědními obory. 
(11)

 

Sorpce je v podstatě zaloţená na pouţití pevné fáze sorbentu, který je vytvořen 

z různých typů neţivé biomasy. Proces biosorpce aplikovaný pro odstranění kovů je 

účinný a srovnatelný s vyspělou technologií iontové výměny. Zatímco komerční 

pryskyřice iontoměničů je poměrně nákladná, jsou biosorbenty aţ řádově levnější 

a dostupnější surovinou.  

Biosorpce by se mohla stát vhodnou technologií v boji proti narůstajícím obtíţím 

s těţkými kovy obsaţenými převáţně v odpadních vodách. Avšak i přes relativní 

jednoduchost procesu, je nutnost neustálého zdokonalování ve vývoji a objevech.  

U mnoha typů průmyslových odpadních vod pocházejících z aktivních procesů 

(zpracovatelský průmysl) lze očekávat nepravidelnou koncentraci znečisťujících látek 

i obsahu nečistot. Bývá to způsobeno nestejnoměrným tokem vody. Není pochyb o tom, ţe 

se projevují environmentální tlaky ve snaze odstranit a následně vyuţívat těţké kovy 

z těchto kontaminovaných odpadních vod, coţ vede k mimořádné obchodní příleţitosti 

a pokročení ve výzkumné části.  

K čištění odpadních vod malého rozsahu jsou nezbytné zkoušky upravitelnosti. 

Výzkum biosorpce dosáhl uznání na konci 19 století 70. let. Přispěli k tomu 

mikrobiologové, kteří sledovali buňku a odhalili skutečnost, ţe koncentrace kovů se 

v biomase hromadí na základě chemického povrchu a nikoli biologické aktivity. 
(3)
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Vzhledem k tomu, aby se zabránilo zbytečně rychlému vyčerpání sorpční kapacity 

(vysoké koncentrace kovů v odpadních vodách - více neţ 100 mg/l), vyuţívá se 

předčišťování různými technikami (např. sráţení nebo elektrolytická obnova). Výhoda 

biosorpce nespočívá jen v tom, ţe můţe být provozována v širokém rozsahu podmínek 

(hodnota pH, teplota), ale hlavně je ekonomicky velmi zajímavý díky pořizovacím 

nákladům suroviny vyuţívané jako biosorbent. 
(8)

 

3.1 Mechanismus odstraňování kovů biosorpcí 

Mechanismus sorpce prostřednictvím buněčného povrchu není závislý na 

metabolismu buněk, ale je zaloţený především na fyzikálně-chemických interakcích a to 

mezi funkční skupinou buněčné stěny a studovaným kovem. Proteiny, lipidy a také 

polysacharidy z velké části tvoří buněčnou stěnu neţivé biomasy, a nabízejí proto kovům 

velké vazebné moţnosti. 
(4)

 

Rozpuštěné látky mohou být k povrchu tuhé látky poutány různými způsoby 
(4)

: 

 Chemisorpce. 

 Iontová adsorpce. 

 Fyzikální adsorpce. 

Chemická adsorpce je proces, kdy mezi molekulami absorbentu a absorbátu vzniká 

chemická vazba. Absorbent je tedy látka absorbující a absorbát látka absorbována. 
(12)

 

Probíhá zpravidla na místech s vyšší energií, na tzv. aktivačních centrech, jelikoţ 

k vytvoření vazby potřebuje aktivační energii. Jedná-li se o chemisorpci monovrstvou, pak 

můţe na povrchu adsorbovat pouze jedna vrstva molekul. Při vzniku více vrstev jsou jiţ 

další vrstvy vázány pouze fyzikálními silami. Ve srovnání s fyzikální adsorpcí je 

chemisorpce za nízkých teplot pomalá. Vzniklá adsorpční tepla jsou řádově rovna 

reakčním teplům (desítky aţ stovky kJ). 
(13) 

Valenční síly působící při chemisorpci, jsou stejné jako síly podílející se na tvorbě 

chemických sloučenin. Energie chemické adsorpce je stejného řádu jako energetické 

změny při chemických reakcích mezi pevnou látkou a kapalinou. Změny mohou být 

zjištěny vhodnými fyzikálními přístroji, příkladem jsou infračervená nebo mikrovlnná 

spektroskopie, elektrická vodivost nebo magnetická susceptibilita. 
(14) 
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Ionty vzniklé disociací elektrolytu se při iontové adsorpci zachytávají v roztoku 

různou měrou. Rozlišují se dva typy iontové adsorpce. Při prosté iontové adsorpci dochází 

k adsorpci jednoho iontu. Ve druhém případě probíhá současně s adsorpcí iontu další děj. 

Tento typ se nazývá výměnná adsorpce. 
(15)

 

U prosté iontové adsorpce poutají molekuly k povrchu elektrostatické Coulombové 

přitaţlivé síly. K této adsorpci dochází u hydroxidů nebo u iontových mříţek 

nerozpustných solí. Tímto procesem získá tuhá částice elektrický náboj. Vytvořením druhé 

vrstvy opačně nabitých iontů, na které působí elektrostatické síly, dojde k vzniku elektrické 

dvojvrstvy. Děj výměnné adsorpce je zaloţen na nahrazení vázaného iontu za iont 

z povrchu tuhé látky nebo z venkovní části elektrické dvojvrstvy.  

Uplatnění mají různé typy absorpce, tím je způsobeno společné působení sil a je 

pak velmi obtíţné jejich vzájemné odlišení. Prozatím se ale iontová výměna povaţuje za 

základní sorpční mechanismus v problematice odstraňování kovů z roztoků pomocí 

biomasy. 
(4)

 Na následujícím Obrázku č. 1 je právě názorně zobrazen rozdíl mezi fyzikální 

adsorpcí a iontovou výměnou. 

 

Obrázek 1: Rozdíl mezi fyzikální adsorpcí a iontovou výměnou. (převzato) 
(4)

 

Adsorpce, na které se podílejí slabé mezimolekulární tzv. van der Waalsovy síly, 

nazýváme fyzikální adsorpcí. Tyto síly jsou stejného druhu jako síly odpovědné za 

nedokonalosti reálných plynů a kondenzaci par. Na základě této skutečnosti se proto také 

někdy uţívá termín van der Waalsova adsorpce. 
(14)

 

Vazbou molekul plynu nebo kapaliny k pevnému povrchu není fyzikální adsorpce 

specifická, a probíhá proto na celém povrchu pevné látky. Adsorpční tepla jsou řádově 

srovnatelná s teply kondenzačními (tj. desítky kJ). Oproti chemisorpci je ale fyzikální 

adsorpce poměrně rychlá a v podstatě okamţitá. Pokud se jedná o vícevrstvou adsorpci, 
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značí to vznik další vrstvy na první jiţ naadsorbované vrstvě molekul. 
(16) 

V Obrázku č. 2, 

který bude následovat, je graficky znázorněn průběh mechanismu biosorpce. 

 

Obrázek 2: Mechanismus biosorpce zobrazený v diagramu. (převzato a upraveno)
(17) 

3.2 Langmuirova a Freundlichova adsorpční izoterma 

Většina matematických modelů popisu biosorpce pouţívá k popisu Langmuirovu 

a Freundlichovu adsorpční izotermu, kde je vazba kovových iontů zobrazena jako funkce 

rovnováţné koncentrace těchto kovových iontu, bez ohledu na hodnotu pH nebo jiné ionty 

vyskytující se ve stejném systému.  

Freundlichova izoterma je brána z hlediska empirické povahy. Teoreticky se 

předpokládá, ţe silnější vazebná místa jsou obsazena dříve a vazebná energie klesá 
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s rostoucím objemem. Langmuirova izoterma je zaloţena na myšlence, ţe síly působící na 

chemicky nenasycené povrchové atomy, se nemají šířit dále neţ na průměr jedné 

sorbované molekuly, a proto je tato sorpce popisována jako monovrstvá adsorpce s poţitím 

jednoho druhu biosorbentu. 
(6) 

Langmuirova izoterma je nadmíru vhodná pro chemisorpci. Ve většině případů je 

určena k popisu monovrstvé adsorpce. Tento model je zaloţen na předpokladu, ţe při 

nasycení povrchu absorbentu nedochází k ţádné migraci adsorbovaných molekul a energie 

adsorpce je konstantní. 
(18)

 

Freundlichova izoterma nevykazuje limitní hodnotu adsorbovaného mnoţství při 

vysokých hodnotách tlaku a k lineárnímu tvaru nedochází ani při nízkých tlacích. V tom 

spočívá odlišení od Langmuirovy izotermy. 
(19)

  

Na Obrázku č. 3 zobrazen tvar Freundlichovy a Langmuirovy adsorpční izotermy. 

Kde a je mnoţství adsorbovaných molekul a c je koncentrace adsorbované sloţky. 

 

Obrázek 3: Porovnání adsorpčních izoterem Freundlichovy a Langmuirovy (převzato) 
(20) 

3.3 Parametry ovlivňující proces biosorpce 

V procesu biosorpce existuje celá řada důleţitých faktorů, které ho mohou 

významně ovlivňovat. Mezi nejvýznamnější faktory, které mohou mít vliv na celý průběh, 

patří například hodnota pH, teplota, vstupní koncentrace kovu, koncentrace biosorbentu 

a mnohé další. Vliv teploty se můţe projevit například u stability kovových iontů 

v roztoku, při konfiguraci nebo ionizaci buněčné stěny. 
(4) 
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Mnoţství vázaného kovu nezávisí jen na daném typu biosorbentu, ale také na druhu 

iontu kovu, jeho koncentraci a dalších fyzikálně-chemických faktorech. Rušivě působí 

především teplota, hodnota pH v roztoku, iontová síla roztoku a ionty jiných kovů, které se 

v roztoku mohou vyskytnout. 
(3) 

 

Experimentální části biosorpce jsou zaměřeny na tři hlavní studie: 

 vliv pH na proces biosorpce, 

 stanovení sorpčních izoterm, 

 kinetika. 
(7)

 

Vliv pH se projeví na vazebnosti a získání kovu z roztoku. Při nízkých hodnotách pH 

dochází k těsnému vázání H
+
 iontů s buněčným povrchem a jsou tak nedostupné pro vaznost 

s jinými kationty. Opačným případem je vzrůstající hodnota pH, která naopak umoţňuje 

vazbu jiných kationtů. Hodnoty pH jsou převedším limitovány volbou biomasy a kovem. 

Obvykle se proces biosorpce zvyšuje, pohybuje-li se hodnota pH v rozmezí 4 - 8. 
(21) 

Teplota můţe ovlivnit biosorpci z hlediska probíhajícího děje, který má 

dominantnější projev. Jedná se o fyzikální sorpci a chemisorpci. V případě fyzikální sorpce 

účinnost procesu roste s klesající teplotou, jelikoţ se jedná o exotermní děj. Převládá-li 

chemisorpce, účinnost procesu roste s rostoucí teplotou. Na základě studia, dospěli Veglio 

a Beolchini k závěru, ţe při teplotě v rozsahu 20 – 35 °C dojde jen zřídka kdy k ovlivnění 

probíhajícího procesu biosorpce. 
(4) 

Iontovou silou roztoku se nikdo z odborníků nezabýval aţ do té doby, neţ ji 

systematicky začali studovat Selliewera a Volesky, při vlivu na sorpci kationtů (Zn, Cd, Cu 

a Na). Tato veličina ovlivňuje aktivitní koeficienty jednotlivých iontů a tím i všechny 

veličiny na něm závislé (např. hodnota pH roztoku, rovnováţná konstanta, změna Gibbsovy 

energie apod.). Dospěli k závěru, ţe iontová síla bývá při biosorpci potlačena zvýšením 

elektrostatického náboje. Dále zjistili, ţe vliv iontové síly na adsorpci je relevantní, a proto 

dojde k navázání kovu. Přítomnost více druhů iontů v roztoku, způsobí soutěţivost mezi 

ionty kovů v obsazení sorpčních míst a to vede k důsledku, ţe vazba primárního kovu je pak 

sníţena. Při biosorpci kationtů se zjistilo, ţe ionty lehkých kovů se váţou menší silou neţ 

ionty kovů těţkých. 
(3) 

Důleţitým faktorem je také koncentrace biomasy, která ovlivňuje specifickou 

adsorpci. Některé případy prokázaly větší účinnost mrtvé biomasy neţ u ţivé. Vysoká 
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koncentrace přispívá k vysokému odstranění kovu z biomasy, ale můţe vést také 

k vytvoření velkých agregátů, které pak nepříznivě působí na rovnováhu mezi kovem a 

povrchem buňky. Nebyla prokázána ţádná souvislost u stáří buněk vzhledem k jejich 

sorpční kapacitě. 
(21, 22)
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4 BIOSORBENT 

Biosorbent je materiál tvořený biomasou, který je schopen sorbovat různé druhy 

iontů kovů z vodného roztoku. Patří mezi ně například odpadní produkty z jiných technik 

(např. vedlejší produkty kvašení) nebo obnovitelných zdrojů a přirozeně bohatá biomasa 

(např. všudypřítomné mořské řasy, bakterie a houby). Odstranění kovů a sníţení objemu 

nebezpečných odpadních kalů na skládkách lze dosáhnout nákladově velmi efektivně 

s pouţitím biosorbentů. Materiály sorbující kovy obsahují vazebná místa nejen na povrchu, 

ale i v celém materiálu. Vysoká účinnost sorpce, nízká pořizovací cena a moţnost 

opětovného pouţití biosorbentů poskytuje zcela nové a efektivní čištění průmyslových 

odpadních vod. 
(3)

 

Biomasa vykazuje vlastnost podobně působit jako chemické látky, proto se také 

můţeme setkat s názvem iontoměniče biologického původu. Za tento jev je odpovědna 

struktura buněčné stěny některých hub, řas a bakterií. Celá řada vhodně formulovaných 

biosorbentů můţe být pouţita v procesu odstraňování kovů a detoxikaci průmyslových 

loţisek odpadních vod. Můţe být provedena obnova uloţených kovů z nasycených 

biosorbentů, jelikoţ dojde k jejich snadnému uvolnění v koncentrovaném promývacím 

roztoku, který zároveň slouţí k regeneraci sorbentu pro další pouţití. Pouţití biosorbentů je 

velice ekonomické a hospodárné z hlediska ţivotního prostředí. Často se aplikuje na 

detoxikaci odpadních vod znečištěné z těţby a zpracování rud, zpracováním a těţbou rud, 

výrobou akumulátorů, pokovováním, z tepelných a jaderných elektráren. 
(11) 

Velmi důleţitou součástí výzkumu je také neustálé hledání a testování nových 

biomateriálů s vhodnými vlastnostmi. Biomasa je z morfologického, fyziologického 

a biologického hlediska velice odlišná, ale spojují se na základě společné vlastností, kterou 

je navázání iontů z venkovního prostředí. 
(4)

 

V některé literatuře jsou uvedeny další z alternativních zdrojů biomateriálů, které 

by mohly být vyuţity k biosorpci kovů z vodného prostředí. Z rostlinných materiálů se 

uvádí mech, rašelina, vodní hyacint nebo řepka olejka. Výsledky výzkumů prezentují i více 

či méně schopné sorbenty vzniklé jako vedlejší produkty zemědělské činnosti, jako jsou: 

zbytky jablek, dřeň banánů, skořápky vlašských a lískových ořechů, čajové lístky, pouţitá 

kávová sedlina, pecky švestek, cukrová řepa nebo vlákna z kukuřičných klasů. Byly 

zkoumány i některé typy biomasy, které obsahují celulosu. Příhodným příkladem mohou 
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být například piliny a kůra stromů, vzniklé jako odpad při zpracování dřeva. Dalším 

zkoumaným přírodním polymerem byl škrob nebo velice neobvyklým typem biomasy jsou 

i lidské vlasy (chemicky ošetřené). Největší efektivitu však projevily mořské řasy, houby 

a bakterie svým hojným výskytem a velkou sorpční schopností. 
(3) 

Biosorbent zvolený 

k této práci se řadí mezi houby, a proto se budu v následující kapitole zabývat stručnou 

charakteristikou tohoto druhu. 

4.1 Říše houby (Fungi) 

Houby jsou eukaryotické chemoheterotrofní organismy, jejichţ buňky neobsahují 

plastidy. Na základě této skutečnosti nejsou schopny fotosyntézy.  

Metabolická aktivita hub umoţňuje rozsáhlé vyuţití také v průmyslu, v rámci 

biotechnologických procesů a to následovně:  

 nahrazují pesticidy (slouţí jako ekologická ochrana některých pěstovaných plodin), 

 revitalizace znečištěných oblastí (schopnost rozkladu některých škodlivých látek 

v půdě), 

 rekultivace zdevastovaných oblastí (očkování mykorhizních hub do půdy), 

 získání lihu kvašením, 

 výroba vína, piva, chleba a kynutého pečiva, antibiotik, organických kyselin, aj. 
(23)

 

Systém hub se dělí do 4 oddělení:  

1. Myxomycota (Hlenky),  

2. Chytridiomycota (Chytridiomycety),  

3. Oomycota (Oomycety),  

4. Eumycota (Pravé houby).  

Eumycota se dále rozdělují do 3 tříd:  

1. Zygomycety (Houby spájivé),  

2. Askomycety (Houby vřeckovýtrusé),  

3. Bazidiomycety (Houby stopkovýtrusé). 
(24)

 

Tělo hub je tvořeno jednobuněčnou nebo mnohobuněčnou stélkou, která tvoří 

houbová vlákna tzv. hyfy. Na povrchu je buněčná stěna obsahující nejčastěji chitin 

(Obrázek č. 4), coţ je vlastně polysacharid sloţený z molekul N-acetyl-D-glukosaminu, 

které jsou 1,4-β-glykosidickou vazbou. Chitin má podobnou chemickou strukturu jako 
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celulosa. Rozdílem je navázání acetamidu na místo hydroxylové skupiny. 
(30-31) 

Společně 

s beta-polyglukany tak tvoří buněčnou stěnu hub (říše Fungi). Tím se liší od rostlin, jejichţ 

buněčná stěna je tvořena převáţně celulosou. Vícevrstvá chitinózní buněčná stěna tak 

udává rigidní (neohebný) výsledný tvar buňky. Vyskytují se ale také případy, ve kterých 

můţe buněčná stěna hub obsahovat i celulosu, β-glukan, D-glukozamin, fukan a mannan 

(polymer cukru manózy). 
(25)

 

 

Obrázek 4: Strukturní vzorec chitinu (převzato) 
(26)

 

Základní sloţkou buněčné stěny jsou také polysacharidy (aţ 90 %), často vázané 

s lipidy, proteiny nebo pigmenty. Hloubka buněčné stěny je jen okolo 50 - 125 nm. Skládá se 

z více vrstev, které od sebe nelze jednoznačně ohraničit, jelikoţ do sebe pozvolna přecházejí.  

Základní uspořádání buněčné stěny (Obrázek č. 5) lze rozdělit na vnější vrstvu 

s obsahem beta glukanů (β-1,3 a β-1,6) a vnitřní vrstvu tvořenou proteinovou matricí 

vyplněnou glykoproteinovou sítí, další vrstva je proteinová a v ní jsou uloţené chitinové 

mikrofibrily. 
(4) 

 

Obrázek 5: Stavba buněčné stěny hub: a) venkovní vrstva, b) glykoproteinová síť, c) vrstva proteinů, d) 

chitinové mikrofibrily, e) plazmatická membrána (převzato) 
(4)
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Vzhledem k tomu, ţe je biosorpce do značné míry zaloţena na iontové výměně, je 

důleţité vyuţívat takové typy sorbentů, které obsahují chemické skupiny, vhodné pro 

vazbu s iontem kovu. Přírodní biomateriály s chitinem ve své stavební struktuře, byly 

uznány jako dostatečně efektivní biosorbenty pohlcující kov z roztoků. Přírodní chitin má 

schopnost tvořit komplexy s ionty kovů. Přírodní chitin je moţné získat z hub, hmyzu, 

z pokryvu těla korýšů, humrů a krevet, ale nejdůleţitějším komerčním zdrojem jsou vnější 

skelety krabů, získané jako mořský odpad. 
(3)

 

Vnitřní uspořádání a chemická stavba buněčné stěny úspěšně zachytí kov před 

vstupem a navázáním se na cytoplazmu uvnitř buňky. Napomáhají tomu především 

funkční skupiny tvořící buněčnou stěnu. Patří mezi ně obzvláště skupiny karboxylové, 

amidové, thiolové, fosforečnanové, hydroxidové a v neposlední řadě také amino skupiny 

chitinu a chitosanu. 
(4) 

Houby rovněţ vylučují speciální enzym, pomocí něhoţ mohou rozloţit i sloţitější 

struktury jako je celulosa nebo lignin. Pomocí mycelia (podhoubí) mohou houby prorůstat 

veškerým porézním materiálem, mrtvým dřevem nebo i vrstvou humusu. 
(27)

 

4.2 Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Ve své bakalářské práci jsem pracovala s troudnatcem pásovaným 

(Fomitopsis piniola). U této dřevokazné houby je výhodou snadná dostupnost, kvůli 

hojnému výskytu nejčastěji v pásmu níţin aţ hor. Objevuje se na ţivých i odumřelých 

kmenech stromů, převáţně na smrcích, jedlích, břízách, olších, bucích, ale i na ovocných 

stromech jako je např. třešeň. 
(28) 

Je to největší škůdce vyskytující se v horských lesích, 

protoţe způsobuje hnědou hnilobu dřeva. Ke zbarvení okraje dochází podle druhu 

substrátu, na kterém dochází k růstu. Příkladem je okraj ţluté aţ oranţové barvy 

způsobený růstem na bříze. Řadí se mezi houby nejedlé. 
(29) 

Na stromech se nachází bokem přirostlý k substrátu. Šířka klobouku se pohybuje 

v rozmezí 5 - 40 cm a tloušťka 2 - 8 cm. Klobouk má polokruhovitý pásovaný a rýhovaný 

k okraji ztenčený. V průběhu svého stáří mění barvy. Zprvu je celý bělavý a postupným 

vývojem začíná ţloutnout. Ve stáří na středu zčerná a pokryje se vrstvou lepkavé 

pryskyřice červeně oranţového zbarvení. 
(30) 

Fomitopsis piniola nenachází uplatnění pouze v biotechnologiích, ale také 

v medicíně. Tento choroš lze pouţít při sníţení zánětu zaţívacího traktu, ke zvýšení 
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odolnosti proti rakovině, k zastavení krvácení, vyuţívá se také k posílení imunitního systému 

anebo k regeneraci poškozené tkáně. Velkou předností je protizánětlivé působení, protoţe 

obsahuje přírodní steroidy nalezené v terapeutickém mnoţství, které jsou uţitečné při léčbě 

artritidy a autoimunitních onemocnění. 
(31-32) 

V tabulce č. 2 je zobrazeno taxonomické 

zařazení troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). 

Tabulka 2: Taxonomické zařazení troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) (převzato a upraveno) 
(33) 

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV 

Říše Fungi Houby 

Oddělení Basidiomycota Stopkovýtrusné houby 

Podkmen Agaricomycotina Agaricomycotina 

Třída Agaricomycetes Stopkovýtrusné 

Řád Polyporales Chorošotvaré 

Čeleď Fomitopsidaceae Troudnadcovité 

Rod Fomitopsis Troudnatec 

Druh Pinicola Pásovaný 

Troudnatec pásovaný (Obrázek č. 6) se podle ekologické vazby na hostitelskou 

dřevinu řadí do skupiny saprofytické dřevokazné houby. Růst probíhá pouze na odumřelém 

dřevě. Při svém působení se podílejí na humifikaci (proces probíhající v půdě, kdy se 

mrtvá organická hmota mění na humus) a mineralizaci odumřelé dřevní hmoty, coţ 

poskytne koloběh ţivin v přírodě. Napadnou nejdříve ţivou hmotu, kdyţ hostitel odumře, 

pokračují v dekompozici. Jinou moţností je napadení kořenů nebo větví ţivé dřeviny 

a postupně infikovat celou dřevinu. 
(34-35) 

 

Obrázek 6: Pařez napadený troudnatcem pásovaným (Fomitopsis piniola). (převzato) 
(36) 
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5 TĚŢKÉ KOVY VE VODNÉM PROSTŘEDÍ 

Hlavní výskyt kovů v průmyslových odpadních vodách je zapříčiněn průmyslovým 

zpracováním organických a anorganických sloučenin, coţ představuje antropogenní zdroj 

znečištění. Existuje však také přirozený výskyt těţkých kovů ve vodách. Patří zde proces 

koroze, který je podporován aerobní a anaerobní činností. 
(37) 

Tabulka č. 3 zobrazuje přehled 

průmyslových procesů, které produkují těţké kovy do odpadních průmyslových vod. 

Tabulka 3: Průmyslové procesy produkující těţké kovy (převzato a upraveno)
 (38) 

PRŮMYSLOVÝ PROCES TĚŢKÉ KOVY 

Těţba a úprava rud Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn, Cu 

Hutnický průmysl Al, Cr, Mo, Ni, Pb 

Těţba uhlí Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn 

Strojírenství, povrchová úprava kovů Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al 

Chemický průmysl Fe, Al, W, Mo, Zn, Pb, Cu, Hg 

Výroba buničiny a papíru Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg 

Zpracování kůţe Cr, Al, Fe 

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 

Polygrafický průmysl Zn, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb 

Elektrotechnický průmysl Ag, Se, Ge, Mn, Ni, Pb, Cu, Hg 

Spalování uhlí As, Ti, Al, Ge, Se, Hg, Be, Zn, Mo, Ni, Pb 

Spalování topných olejů V, Ni, Zn, Cu 

Skupina těţkých kovů a polokovů zahrnuje okolo čtyřicet prvků, které mají hustotu 

vetší neţ 5 g/cm
3
. Velké procento z nich jsou kovy esenciální ve stopovém mnoţství 

důleţité pro ţivotní pochody organismů, avšak ve vyšších koncentracích mohou být 

toxické nebo způsobovat denaturaci enzymů a bílkovin. Toxicita závisí na oxidačním čísle 

(Cr
VI

 a As
III

 jsou toxičtější neţ Cr
III

 a As
V
), na formě výskytu (zda jsou to sloučeniny nebo 

prvky). Přítomností více toxických kovů v odpadní vodě se jejich působení zesiluje 

(synergismus) nebo zeslabuje (antagonismus). Téměř všechny těţké kovy mají tu 

schopnost, ţe se mohou s postupem času z vodného prostředí akumulovat do ţivých 
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organismů a sedimentů. Kromě vody se hromadí také v půdě a následně přecházejí do 

rostlinných produktů. 
(9) 

Kromě měrné hmotnosti lze těţké kovy definovat tím, ţe se jejich soli rozpouštějí 

se sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných sulfidů. Často dochází k záměně názvů, 

kdy se těţké kovy pouţijí jako synonymum pro kovy toxické. Ne však kaţdý těţký kov je 

zároveň kovem toxickým. Příkladem mohou být ţelezo a mangan řazené díky jejich měrné 

hmotnosti mezi těţké kovy, nikoliv však nevykazují známku toxicity. 
(39) 

Anorganické kontaminanty (těţké kovy) lze rozdělit do tří skupin podle druhů 

a jejich obsahu ve vodách: 

1) Sloučeniny síry (sírany) a chloru (chloridy) - nejméně nebezpečné kontaminanty, 

výskyt v koncentracích 100 – 1 000 mg/l. 

2) Kontaminanty na bázi Fe, Mn, Zn - dosahují niţších koncentrací, výskyt 

v koncentracích 1 - 10 mg/l.  

3) Stopové prvky (Hg, Pb, Cd, Se, Cu, As, V, Cr, Co, Ni, ...) - projev toxicity 

v koncentracích menších neţ 1 mg/l. 
(39)

 

Vzhledem k tomu, ţe se ve své práci zabývám šestimocným chromem, budu se 

v následující kapitole zabývat jeho charakteristikou a chováním ve vodném roztoku. 

5.1 Chrom 

Chrom patří do 6. skupiny kovů společně s wolframem (W) a molybdenem (Mo). 

Tím, ţe je chrom prvním prvkem v této skupině, jeho vlastnosti se od dalších dvou těţkých 

kovů liší. Mezi nejvýznamnější rudy chromu patří krokoit (PbCrO4) a chromit (FeCr2O4). 

Vyskytuje se v oxidačních číslech II, III, VI a má vysoký bod tání. Šestimocný chrom je 

velice škodlivý a toxický s karcinogenními a těţkými dermatologickými účinky. Velký 

vliv má také na chuť a barvu vody. 
(40) 

Kromě výskytu v rudách je ve stopovém mnoţství obsaţen i v drahokamech 

smaragdu a rubínu. Jedná se o korozi odolný kov stříbrolesklé barvy s velice vysokou 

tvrdostí. Na vzduchu dohází k pokryvu vrstvou oxidů, jenţ zabraňuje korozi předmětů. 
(41) 

Antropogenním zdrojem chromu jsou odpadní vody z barevné metalurgie, 

povrchové úpravy kovů, koţedělný (chromočinění) nebo textilní průmysl, těţká chemie, 

protikorozní směsi, galvanovny. 
(37, 40)
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5.1.1 Chrom ve vodní matrici 

Běţně se chrom ve vodách vyskytuje jako trojmocný Cr
3+

, Cr(OH)
2+

, Cr(OH)2
+
, 

Cr(OH)3 nebo jako šestimocný CrO4
2-

, Cr2O7
2-

. K čištění odpadních vod obsahujících Cr
VI

 

se pouţívá oxid siřičitý (SO2) nebo jiné sirné sloučeniny. Výsledkem redukční reakce je 

trojmocný chrom, který se po přidání hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2 - alkalizace) vysráţí 

jako hydroxid chromitý (Cr(OH)3). 
(9, 39)

 

Nejprve se tedy musí Cr
VI

 redukovat na Cr
III

, aby mohl být z vody odstraněn. 

Trojmocný chrom se vyskytuje ve formě jednoduchého ionu Cr
3+

 nebo jako 

hydroxokomplexy. Převaţuje jen v kyselém prostředí, při hodnotě pH menší neţ 3,5. 
(37) 

Elementární chrom nereaguje s vodou ani při pokojové teplotě a mnohé ze 

sloučenin jsou ve vodě nerozpustné. S výjimkou oxidu chromitého (Cr2O3) a hydroxidu 

chromitého (Cr(OH)3) jsou ostatní sloučeniny Cr(III) nerozpustné ve vodě. Naopak 

sloučeniny Cr(VI) jsou ve vodě výborně rozpustné. V přírodních vodách se Cr(III) 

vyskytuje nejhojněji. 
(42)

 



Martina Leľová: Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného troudnatcem 

pásovaným 

2012  20 

6 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této kapitole uvedu metodiku sběru biosorbentu a jeho zrnitostní úpravu. Dále 

zmíním tepelnou úpravu, chemickou aktivaci vzorků. V neposlední řadě objasním 

metodiku modelování adsorpční kinetiky a rovnováhy sorpčního procesu, spolu 

s optimálními podmínkami procesu biosorpce. Budu vycházet z rad a studia Ing. Petry 

Obalové, jelikoţ na její práci navazuji. 

6.1 Sběr biosorbentu a jeho zrnitostní úprava 

Jako biosorbent jsem pouţila plodnice troudnatce pásovaného (Fomitopsis 

pinicola). Sběr provedla Ing. Petra Obalová převáţně v Moravskoslezském kraji v období 

od června do listopadu 2010. Ještě čerstvý biosorbent upravila na menší kusy a nechala jej 

vysušit. Pak následovalo podrcení pomocí mobilního drtiče Raptor 624 (model HT 6523 

Werco, Česká republika), coţ značně usnadnilo další zpracování sorbentu. S pouţitím 

nerezových sít Retsch (Německo) byly vzorky sítovány na vhodné zrnitostní třídy. V mé 

práci jsem pracovala se zrnitostní třídou 1-2 mm, jako je vyobrazeno na Obrázku č. 7. 
(43) 

 

Obrázek 7: Zrnitostní frakce sorbentu o velikosti 1-2 mm (převzato a upraveno) 
(43)

 

6.2 Tepelná úprava a chemická aktivace biosorbentu 

Sorbent zrnitostní třídy 1-2 mm bylo nutné ještě vysušit, aby došlo k odstranění 

přebytečné vody. Sušení provedla Ing. Petra Obalová v sušárně ECOCELL standard 

(fa BMT, a.s. - MM Group, Česká republika) při konstantní teplotě 105±1 °C. 



Martina Leľová: Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného troudnatcem 

pásovaným 

2012  21 

K chemické aktivaci sorbentu jsem jako aktivační činidlo vyuţila kyselinu 

chlorovodíkovou o molárních koncentracích 1 mol/l a 2 mol/l. Chemickou aktivací 

sorbentu dojde ke zlepšení jeho vazebného působení. 

Jako vstupní mnoţství sorbentu pro jiţ zmíněnou chemickou aktivaci jsem zvolila 

cca 60 g sorbentu na 1 l aktivačního činidla. Takto zvolené mnoţství vzorku jsem naváţila 

na analytických vahách typu TB - 215D (Denver Instrumental Germany) a přesypala do 

plastových vzorkovnic, do kterých jsem přilila odpovídající mnoţství výše zmíněných 

aktivačních činidel.  

Připravené vzorky obou koncentrací aktivačních činidel jsem nechala třepat na 

třepačce typu GFL 3031 (Helago-CZ, s.r.o., Česká republika) po dobu 60 min. (coţ jsem 

ze studii diplomové práce vyhodnotila za nejvhodnější interval chemické aktivace) při 

konstantních otáčkách 150 ot./min. Po ukončení aktivace jsem vzorky promyla 

destilovanou vodou. Vzhledem k nutnosti odstranění zbytků aktivačního činidla byly 

vzorky v destilované vodě ponechány ještě 24 h. Odstranění aktivačního činidla bylo 

ověřeno proměřením hodnoty pH. Přes umělohmotné sítko s velikostí ok cca 1 mm jsem 

oddělila jiţ aktivovaný sorbent od destilované vody a na hodinovém skle sušila v sušárně 

stejným způsobem jako u tepelné úpravy vzorku. 

6.3 Metodika modelování kinetiky  

Pro modelování kinetiky adsorpce je potřebné vhodně zvolit vstupní koncentraci 

modelového roztoku šestimocného chromu. Vstupní koncentrace by měla být navrţena tak, 

aby ji byl sorbent schopen sorbovat. Podle studií se vstupní koncentrace šestimocného 

chromu pohybují v desítkách mg/l (50 - 300 mg/l), proto jsem pro tuto studii zvolila 

vstupní koncentraci modelového roztoku Cr(VI) 100 mg/l.  

Modelový roztok Cr(VI) bylo důleţité připravit před zahájením kaţdé práce 

čerstvý. Připravila jsem ho ředěním ze standardu dichromanu draselného (K2Cr2O7) od 

firmy Penta o koncentraci 1 g/l. Vstupní koncentraci biosorbentu v modelovém roztoku 

šestimocného chromu byla 20 g/l. 

Do označené vzorkovnice jsem naváţila 1 g sorbentu (pokud nebyl naváţen přesně 

1,000 g, tak jsem si vţdy zapsala naváţenou hodnotu s přesností na tři desetinná místa, se 

kterou jsem i dále počítala), který byl jiţ tepelně upraven a chemicky aktivován a k němu 

jsem dolila 50 ml vstupního modelového roztoku Cr(VI).  
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Takto připravené vzorkovnice jsem poté vloţila na jiţ zmíněnou třepačku a nechala 

postupně třepat v časových intervalech 0,5; 1, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h. Po skončení kaţdého 

intervalu jsem vzorky z třepačky odebrala a přes filtrační papír o hustotě 84 g/m
2 

zfiltrovala.  

U vzniklého filtrátu jsem poté spektrofotometricky stanovila obsah šestimocného 

chromu v roztoku v mg/l na spektrofotometru typu HACH DR 2800 (HACH LANGE GmbH, 

Německo). Na přístroji jsem měřila v rozsahu kalibrační křivky přístroje (0 - 2 mg/l). 

Do vzniklého filtrátu jsem následně přidala sráţecí činidla a takto připravené 

vzorky jsem nechala vysráţet minimálně po dobu 2 h. Při přidávání sráţecích činidel bylo 

nutné udrţet předepsanou hodnotu pH, aby došlo k vysráţení a reakci činidel.  

Po uplynutí této doby se na dně vzorkovnice vytvořila bílá sraţenina trojmocného 

chromu. Výsledný filtrát jsem naředila (100), aby jeho koncentrace odpovídala kalibrační 

křivce přístroje a opět jej proměřila na spektrofotometru. Hodnoty před sráţením Cr(III) 

a po sráţení Cr(III) jsem porovnala a v 7. kapitole „Výsledky a diskuze“. 

Adsorpci šestimocného chromu jsem vypočítala na základě zjištěných vstupních 

a výstupních koncentrací. Pouţila jsem k tomu následující vztah (1): 

  
         

 
 (1) 

Kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g);  

V objem modelového roztoku šestimocného chromu (l);  

ci vstupní koncentrace modelového roztoku šestimocného chromu (mg/l);  

cf výstupní koncentrace modelového roztoku šestimocného chromu (mg/l);  

S mnoţství sorbentu přidaného do modelového roztoku šestimocného chromu (g). 
(43)  

6.4 Metodika studia optimálních podmínek biosorpce 

V této kapitole uvedu optimální podmínky, které jsem pouţila při stanovení 

šestimocného chromu z roztoku. Vycházela jsem ze studia Ing. Petry Obalové, jelikoţ se 

ve své práci nezabývám studiem optimálních podmínek, ale vlivem trojmocného chromu 

při sorpci chromu šestimocného. 
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Pro bakalářskou práci jsem po studiu zvolila následující podmínky, která jsem 

vyhodnotila jako optimální. Pouţívala jsem vzorky biosorbentu , který byl aktivován 

kyselinou chlorovodíkovou příslušné koncentrace po dobu  60 min. a o zrnitostní frakci 

1-2 mm. K chemické aktivaci jsem pouţila kyselinu chlorovodíkovou o molární 

koncentraci 1 mol/l a 2 mol/l, coţ bylo vyhodnoceno jako nejlepší koncentrace aktivačního 

činidla. Jedinou výjimkou od diplomové práce je, ţe jsem pouţila vstupní koncentraci 

modelového roztoku dichromanu sodného 100 mg/l a nikoliv 150 mg/l jak uvádí ve své 

práci Ing. Petra Obalová.  

Hodnota pH roztoku po biosorpci se pohybovala v rozmezí od 3,1 do 3,8, coţ podle 

studovaných podmínek odpovídá vhodné hodnotě pH pro biosorpci šestimocného chromu. 

Právě hodnota pH se povaţuje za velice významný faktor, protoţe výrazně ovlivňuje 

proces biosorpce. 

Vliv otáček, se řadí mezi méně významné faktory. Z rozmezí 100 - 250 ot./min 

jsem jako optimální zvolila na základě studie Obalové 150 ot./min. Dalším méně 

významným faktorem je teplota. Podle studii na biosorpci nemá takřka ţádný vliv. 

Důleţitá je ovšem u procesu chemisorpce, kdy se zvýšením teploty pozitivně ovlivní 

adsorpce kovu z roztoku. Naopak je to u fyzikální sorpce, kde zvyšující teplota nepříznivě 

ovlivní adsorpci kovu z roztoku.  

Celkově jsem sráţení provedla na osmi vzorcích aktivovaných kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l a osmi vzorcích aktivovaných kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l. Molární koncentrace kyseliny chlorovodíkové, 

určená k chemické aktivaci, také ovlivnila sorpci šestimocného chromu. Diskuzi 

k výsledkům a grafy vytvořené v programu Microsoft Office Excel uvedu v kapitole 7 

„Diskuse a výsledky“. 
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7 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole se budu zabývat prezentací získaných dat, které jsem v průběhu 

studia vlivu podmínek Cr(III) na vlastní spektrofotometrické stanovení Cr(VI) naměřila. 

Hlavním cílem, je objasnit zda má vysráţení trojmocného chromu z modelového roztoku 

vliv na chrom šestimocný, který byl sorbován pomocí troudnatce pásovaného (Fomitopsis 

pinicola). Porovnávala jsem také účinnost aktivačních činidel při sorpci šestimocného 

chromu.  

Studium závislosti adsorpce Cr(VI) na čase. Na obrázku č. 8 je graficky 

vyhodnocena závislost adsorpce šestimocného chromu (mg/g) na čase (h). U těchto vzorků 

nebylo ještě provedeno vysráţení Cr (III) před vlastním spektrofotometrickým stanovením 

Cr(VI).  

 

Obrázek 8: Kinetika Cr(VI) sorbovaného Fomitopsis pinicola o zrnitostní frakci 1-2 mm bez sráţení Cr(III) 

Vysvětlivky: 1; 2 M - molární koncentrace aktivačního činidla (mol/l), HCl - kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo), 60 - doba aktivace (min), 1-2 - zrnitostní frakce sorbentu (mm), nesraţené - bez sráţení Cr(III), q – adsorpce 

kovu (mg/g), t – čas (h) 

Z grafického zobrazení lze konstatovat, ţe získané výsledky studia kinetiky 

adsorpce šestimocného chromu pomocí studovaného sorbentu aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l a 2 mol/l po dobu 60 min. jsou téměř shodné, bez 
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významných změn. K ustálení adsorpční rovnováhy dochází u obou vzorků jiţ po osmi 

hodinách, poté je jiţ průběh obou křivek plynulý bez dalšího nárůstu sorpční kapacity. 

Nejniţší sorpční kapacita byla nalezena u vzorku 1M/HCl/60/1-2/0,5 (vzorek 

aktivovaný 1 mol/l HCl po dobu 60 min. o zrnitostní frakci 1-2 mm, doba třepání 0,5 h). 

Účinnost sorpční kapacity byla 60 % s hodnotou sorpční kapacity (q) 3,022 mg/g. Naopak 

nejvyšší účinnost (99 %) byla zjištěna u vzorku 2M/HCl/60/1-2/7 (vzorek aktivovaný 

2 mol/l HCl po dobu 60 min. o zrnitostní frakci 1-2 mm, doba třepání 7 h) s výslednou 

hodnotou adsorpční kapacity (q) 4,955 mg/g.  

Obrázek č. 9 zobrazuje průběh sorpce, kdy došlo k vysráţení Cr(III), před vlastním 

stanovením Cr(VI), jeţ můţe mít rušivé účinky na jeho stanovení. Účinnost sorpce se však 

po vysráţení Cr(III) nějak výrazně nezměnila. Nepatrné rozdíly v hodnotě sorpční kapacity 

(cca 0,3 mg/g) po půlhodinové sorpci u vysráţených a nevysráţených vzorků jsou v rámci 

chyby stanovení a nejsou proto statisticky významné.  

 

Obrázek 9: Kinetika Cr(VI) sorbovaného Fomitopsis pinicola o zrnitostní frakci 1-2 mm po vysráţení Cr(III) 

Vysvětlivky: 1; 2 M - molární koncentrace aktivačního činidla (mol/l), HCl - kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo), 60 - doba aktivace (min), 1-2 - zrnitostní frakce sorbentu (mm), sraţené - po sráţení Cr(III), q - adsorpce 

kovu (mg/g), t - čas (h) 

Průběh těchto křivek je rovněţ velice podobný křivkám v grafu předchozím. 

K ustálení rovnováhy adsorpce dochází po devíti hodinách, následuje mírný pokles, na 
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něhoţ navazuje rovnoměrný vzrůst sorpční kapacity. Po ustálení rovnováhy adsorpce se 

sorpční kapacita uţ příliš neliší od nejvyšší sorpční kapacity.  

Z grafického vyhodnocení plyne, ţe nejvyšší sorpční kapacita (q=4,980 mg/g) je 

pozorovatelná u vzorku 2M/HCl/60/1-2/9 (vzorek aktivovaný 2 mol/l HCl po dobu 60 min. 

o zrnitostní frakci 1-2 mm, doba třepání 9 h), přičemţ účinnost sorpčního procesu je téměř 

100% (99,6 %). Tato účinnost je po celkovém srovnání všech hodnot sorpce tou nejvyšší. 

Nejniţší účinnost 54 % byla prokázána u vzorku 1M/HCl/60/1-2/0,5 (vzorek aktivovaný 

1 mol/l HCl po dobu 60 min. o zrnitostní frakci 1-2 mm, doba třepání 0,5 h) s adsorpční 

kapacitou 2,707 mg/g.  

Na Obrázku č. 10 je graficky znázorněn vliv vysráţení Cr(III) na vlastní 

spektrofotometrické stanovení Cr(VI). Z grafu je zjevné, ţe jsou křivky téměř identické, 

coţ svědčí nejen o přesnosti práce a reprodukovatelnosti stanovení, ale zároveň také 

o minimálním ovlivnění Cr(III) při sorpci Cr(VI), pokud jsou vzorky stanoveny ihned po 

uplynutí sorpce. 

 

Obrázek 10: Vliv vysráţení Cr(III) na vlastní spektrofotometrické stanovení Cr(VI) během studia kinetiky 

sorpce Cr(VI) Fomitopsis pinicola o zrnitostní frakci 1-2 mm aktivovaným 1-M HCl  

Vysvětlivky: 1 M - molární koncentrace aktivačního činidla (mol/l), HCl - kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo), 60 - doba aktivace (min), 1-2 - zrnitostní frakce sorbentu (mm), sraţené - po sráţení Cr(III), nesraţené - bez 

sráţení Cr(III), q - adsorpce kovu (mg/g), t - čas (h) 
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K nejniţší moţné adsorpci (2,708 mg/g) došlo u vzorku 1M/HCl/60/1-2/0,5 

(vzorek aktivovaný 1mol/l HCl po dobu 60 min. o zrnitostní frakci 1-2 mm, doba 

třepání 0,5 h) s účinností pouze 54 %. Tento vzorek zároveň patří mezi vzorky, které 

z celkového srovnání sorbovaly nejhůře. Nejlépe sorboval šestimocný chromu vzorek 

1M/HCl/60/1-2/12 (vzorek aktivovaný 1 mol/l HCl po dobu 60 min. o zrnitostní frakci 1-2 

mm, doba třepání 12 h), kdy byla dosaţena hodnota účinnosti 99 % s velmi vysokou 

hodnotou absorpce Cr(VI) 4,970 mg/g. Obě křivky mají velice plynulý průběh. Rovnováha 

mezi sorbentem a modelovým roztokem nastala shodně po sedmi hodinách.  

Na Obrázku č. 11 byly graficky srovnány aktivační činidla kyseliny chlorovodíkové 

o koncentraci 2 mol/l před a po vysráţení trojmocného chromu. Opět se potvrdilo, ţe 

přítomnost trojmocného chromu při stanovení Cr(VI), pokud byly vzorky stanoveny ihned 

po ukončení biosorpce nějak výrazně neovlivňuje vlastní spektrofotometrické stanovení 

chromu šestimocného. Křivky jsou opět totoţné s plynulým průběhem. K ustálení 

rovnováhy mezi modelovým roztokem a sorbentem dochází po osmi hodinách.  

 

Obrázek 11: Vliv vysráţení Cr(III) na vlastní spektrofotometrické stanovení Cr(VI) během studia kinetiky 

sorpce Cr(VI) Fomitopsis pinicola o zrnitostní frakci 1-2 mm aktivovaným 2-M HCl 

Vysvětlivky: 2 M - molární koncentrace aktivačního činidla (mol/l), HCl - kyselina chlorovodíková (aktivační 

činidlo), 60 - doba aktivace (min), 1-2 - zrnitostní frakce sorbentu (mm), sraţené - po sráţení Cr(III), nesraţené - bez 

sráţení Cr(III), q - adsorpce kovu (mg/g), t - čas (h) 
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Nejvyšší účinnost sorpce (99,6 %) byla prokázána jiţ po devíti hodinách třepání 

a to u vzorku 2M/HCl/60/1-2/9 (vzorek aktivovaný 2 mol/l HCl po dobu 60 min. 

o zrnitostní frakci 1-2 mm, doba třepání 9 h). Hodnota sorpční kapacity byla 4,980 mg/g.   
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8 ZÁVĚR  

Ve své bakalářské práci jsem studovala moţný vliv trojmocného chromu na vlastní 

spektrofotometrické stanovení šestimocného chromu, který byl sorbován s vyuţitím 

troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola). Optimální podmínky sorpce jsem stanovila 

na základě diplomové práce Ing. Petry Obalové, která tento sorbent jiţ studovala 

a v závěru ho uznala vhodným pro biosorpci šestimocného chromu z modelového roztoku 

dichromanu sodného (K2Cr2O7), ale během svého studia neprovedla úpravu filtrátu před 

vlastním stanovením Cr(VI). 

Aktivaci sorbentu o koncentraci 20g/l modelového roztoku jsem prováděla po dobu 

60 min. Jako aktivační činidlo jsem zvolila kyselinu chlorovodíkovou o koncentraci 

1 mol/l a 2 mol/l, vzhledem k tomu, ţe bylo Obalovou vyhodnoceno jako nejvhodnější 

aktivační činidlo. Takto aktivované vzorky jsem nechala ještě po promytí 24 h stát 

v destilované vodě, aby došlo k odstranění zbylých iontů aktivačního činidla 

a neovlivňovaly tak proces vlastní biosorpce. Promyté vzorky byly zbaveny přebytečné 

vody vysušením v sušárně při konstantní teplotě 105 °C.  

Jako modelový roztok jsem uţila dichroman draselný (K2Cr2O7) se vstupní 

koncentrací 100 mg/l. Podle mých studií oplývá biosorbent troudnatec pásovaný 

(Fomitopsis pinicola) velkou sorpční schopností, a proto bych navrhla zvýšení vstupní 

koncentrace modelového roztoku dichromanu draselného (K2Cr2O7) na dvojnásobek, tedy 

200 mg/l. 

Třepání vzorků proběhlo v časových intervalech 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12 a 24 h. 

K ustálení rovnováhy u vzorků mezi sorbetem a modelovým roztokem docházelo 

průměrně po sedmi hodinách třepání, kdy měl sorbent dostatečně dlouho expozici k sorpci 

šestimocného chromu. Po uplynutí uvedené doby byly vzorky ihned proměřeny na 

spektrofotometru a byla zjištěna hodnota zbytkové koncentrace šestimocného chromu.  

Po kaţdém proměření byly vzorky ještě vysráţeny příslušnými sráţecími činidly 

dle metodiky s dobou trvání 2 h. V průběhu sráţení se na dně vytvořila bílá sraţenina 

trojmocného chromu. Sráţení vzorků se provádělo maximálně do 24 h od stanovení kvůli 

přesnosti měření. Po vysráţení trojmocného chromu z modelového roztoku se vzorky opět 

spektrofotometricky proměřily.  
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Maximální adsorpční kapacitu jsem spočítala pomocí lineární regrese rovnic 

v programu Microsoft Office Excel. Ze získaných dat jsem sestrojila grafy, na základě 

kterých jsem vyhodnotila maximální a minimální sorpční kapacitu, průběh a ustálení 

rovnováhy mezi sorbentem a modelovým roztokem dichromanu draselného (K2Cr2O7) 

a moţný vliv Cr(III) na Cr(VI) při stanovení Cr(VI).  

Chtěla jsem také provést grafické srovnání mých hodnot s hodnotami Ing. Petry 

Obalové, ale nebylo to moţné, jelikoţ se naše vstupní koncentrace modelového roztoku 

lišily. Ve své práci jsem pouţila vstupní koncentraci dichromanu draselného (K2Cr2O7) 

100 mg/l a v diplomové práci byla uţita hodnota 150 mg/l. 

K nejniţší moţné adsorpci 2,707 mg/g došlo u vzorku 1M/HCl/60/1-2/0,5 (vzorek 

aktivovaný 1mol/l HCl po dobu 60 min. o zrnitostní frakci 1-2 mm, doba třepání 0,5 h) 

s účinností pouze 54 %. Tento vzorek zároveň patří mezi vzorky, které z celkového 

srovnání sorbovaly nejhůře. Způsobila to hlavně krátká půl hodinová doba třepání, coţ 

nebyl dostatečný čas pro sorpci šestimocného chromu troudnatcem pásovaným 

(Fomitopsis pinicola). Z toho plyne, ţe delší čas třepání zvyšuje účinnost sorpce, ale pouze 

do doby neţ dojde k ustálení rovnováhy mezi sorbentem a modelovým roztokem, po této 

době se uţ hodnoty adsorpční kinetiky příliš nemění. 

Nejvyšší účinnost sorpce šestimocného chromu 99,6% se projevila u vzorku 

2M/HCl/60/1-2/9 (vzorek aktivovaný 2 mol/l HCl po dobu 60 min. o zrnitostní frakci 1-2 mm, 

doba třepání 9 h) s hodnotou sorpční kapacity (q) šestimocného chromu 4,980 mg/g. 

U toho vzorku byl vysráţen Cr(III). Druhá nejvyšší účinnost 99 % se projevila u vzorku 

1M/HCl/60/1-2/12 (vzorek aktivovaný 1mol/l HCl po dobu 60 min. o zrnitostní frakci 1-2 mm, 

doba třepání 12 h) s hodnotou sorpční kapacity (q) 4,970 mg/g. U toho vzorku nebylo 

provedeno vysráţení Cr(III). Nelze tedy přesně určit, zda je účinnější aktivační činidlo 

1-M HCl nebo 2-M HCl. U aktivačního činidla 2-M HCl s nejvyšší účinností 99,6 % byla 

výhodou menší časová náročnost. 

Kdyţ se podívám na problematiku Cr(III) v roztoku, podle grafů mohu říci, ţe 

vzorky sorbovaly s podobnými výstupními hodnotami, bez ohledu na to, zda byl trojmocný 

chrom z modelového roztoku dichromanu draselného (K2Cr2O7) vysráţen nebo ne. 

Závěrem bych tedy řekla, ţe podle výsledků a grafického znázornění trojmocný chrom 

neovlivňuje šestimocný chrom při biosorpci pomocí troudnatce pásovaného (Fomitopsis 

pinicola). 
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V diplomové práci bych na toto téma chtěla navázat a experimentálně ověřit, jak se 

dané podmínky změní při sorpci troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola), pokud se 

v modelovém roztoku objeví více volných vazebných iontů.  
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