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Anotace:  

Bakalářská práce se zabývá studiem optimálních podmínek biosorpce šestimocného 

chromu pomocí pecek meruněk. Práce se primárně zaměřuje na studium optimální hodnoty pH 

vodného roztoku, která je důležitým faktorem ovlivňující proces biosorpce, a také je zaměřená 

na literární rešerši. Dále se zabývá metodikou zrnitostní úpravy a chemickou aktivací 

vazebných míst na povrchu buněčných stěn pomocí kyseliny chlorovodíkové. Kinetiku 

biosorpce provedla ve své diplomové práci Tručková. Výsledky ukazují nejlepší účinnost při 

koncentraci 2M, době aktivace 15minut a při zrnitosti 1-2. Roztoky o pH 1-7 byly následně 

smíchaný se vzorky a třepány po dobu 24 hodin. Poté bylo použité spektrofotometrické 

stanovení šestimocného chromu s 1,5-difenylkarbazidem.  

Klíčová slova: 

 Biosorpce, biosorbent, šestimocný chrom, meruňka obecná (Prumnus armeniaca), 

pH 

Abstract: 

This bachelor's thesis studies the optimum conditions of biosorption of hexavalent 

chromium using apricot pits. The work is primarily focused on the study 

of optimal pH aqueous solution, which is an important factor affecting 

the biosorption process, and it also focuses on the literature search. It also deals with the 

methodology grain treatment and chemical activation of binding sites on the surface of 

cell walls with hydrochloric acid. Biosorption kinetics carried out in her 

thesis Tručková. The results show the best efficiency at a concentration of 2 M, 15 

minutes activation time and granularity of 1 to 2 milimetres. Solutions of pH 1-7 were 

then mixed with samples and shaken for 24 hours. Then it was used spectrophotometric 

determination of hexavalent chromium with1.5-difenylkarbazid. 

Keywords: 

 Biosorption, biosorbent, hexavalent chromium,, Prumnus armeniaca, pH
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

cf  rovnovážná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu  

ci  vstupní koncentrace kovu  

HCl  kyselina chlorovodíková 

NV  nařízení vlády  

ot./min  počet otáček za minutu  

pH  koncentrace vodíkových iontů 

q  adsorpční kapacita 

qmax  maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek 

S  množství biomasy  

V  objem modelového roztoku   
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Růst a vývoj průmyslových odvětví a stále se zvyšující požadavky společnosti 

našeho století vedou k vážným ekologickým problémům. 

V současné době zvyšující se zájem v oblasti životního prostředí vede stále více 

odborníků k novým výzkumům a poznatkům. Mezi hlavními problémy patří těžké kovy v 

životním prostředí, které se zde dostávají nejen z průmyslu, ale také sekundárně 

vymýváním z atmosféry či z půdy dešťovou vodou. 
19

 

Odpadní vody v průmyslových odvětvích nezřídka obsahují těžké kovy. Objevují se 

nové vědecké a lékařské poznatky o stanovení těchto látek v organismu a jejich působení 

na něj. Dochází k zvýšeným požadavkům na výstupní koncentrace těchto kovů. Mezi 

nejvýznamnější průmyslová odvětví, které se tím vyznačují, patří galvanické pokovování, 

metalurgie, hutnictví a hornictví, zpracování kůží, výroba barev, výroba baterií a další. 
15;16 

 Je velmi náročné a mnohdy až nemožné sledovat osud vznikajících iontů a 

meziproduktů po jejich vstupu do ekosystému.
15

 Nebezpečí toxických kovů spočívá ve 

schopnosti se kumulovat v živých organismech a díky potravnímu řetězci se dostávají až 

do organismu člověka.
33 

Nebezpečí se zvyšuje velkou citlivostí lidské populace k vyšší 

koncentraci těžkých kovů v životním prostředí. 
15

 

Současné metody, které se používají pro odstranění těžkých kovů jsou: cementace, 

hydrolýza, iontová výměna a membránové procesy. Jejich nevýhodou je ekonomická 

náročnost a často dochází ke vzniku kalu, se kterým se musí nakládat jako s nebezpečným 

odpadem. 
9;15

 

Náplní mé bakalářské práce je zkoumání možnosti využití pecek meruněk, které 

jsou běžně dostupné jako odpadní biomasa, jako potencionálního biosorbentu pro 

odstraňování šestimocného chromu z vodného roztoku. Ve své práci vycházím z poznatků 

Tručkové 
28

, jež se ve své diplomové práci zabývá kinetikou sorpce, sorpční rovnováhou 

šestimocného chromu z vodného roztoku a studiem jednotlivých faktorů ovlivňujících 

proces biosorpce pomocí pecek meruněk.  
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Stanovené cíle mé bakalářské práci jsou tyto: 

 Seznámit se s problematikou biosorpce 

 Rešeršně tuto problematiku zpracovat 

 Mechanicky a chemicky vhodně upravit daný sorbent 

 Studovat pH jako faktor ovlivňující biosorpci šestimocného chromu 

Studiem ostatních faktorů ovlivňujících proces biosorpce šestimocného chromu 

pomocí pecek meruněk bych se chtěla zabývat v mé diplomové práci. 
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2 SOUČASNÝ STAV V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Konvekční metody používané pro odstraňování těžkých kovů nejsou vždy 

vyhovující, proto je snaha hledat stále nové postupy.
15 

Výhody a nevýhody jednotlivých 

metod jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Shrnutí předností a omezení konvenčních metod odstraňování kovů z odpadních (převzato 

a upraveno z 25) 

Metoda Nevýhody Výhody

Chemické srážení 

a filtrace

Vhodné pro vyšší koncentrace, obtížná separece, 

málo efektivní pro nízké koncentrace, tvorba kalu

Jednoduché 

uspořádaní, levné

Chemická 

oxidace a redukce

Nutnost dodání chemikalií (ne vždy), citlivé na 

klimatické podmínky

Mineralizace 

kontaminantu

Elektrochemické 

metody Pro vyšší koncentrace kontaminantu, drahé

Možnost recyklace 

kovu

Reverzní osmóza

Nutnost použití vysokých tlaků, opotřebování 

membrán

Efektivní čistá 

odpadní voda

Iontová výměna Citlivé na tuhé částice, drahé materiály

Efektivní čistá 

odpadní voda, 

možnost recyklace 

Adsorpce Není vhodné pro kovy

Konvekční levné 

sorbenty(aktivní 

uhlí apod.)

Zahušťování, 

evaporace Náročné na energii Čistá odpadní voda  

Jedním z nových technologických procesů používaným pro odstranění těžkých 

kovů z roztoku je biosorpce. Jde  o poměrně složitý proces, který lze jednoduše definovat 

jako odstranění látek z vodného roztoku pomocí biosorbentu.
8
 Jedná se o relativně mladou 

metodu odstraňování těžkých kovů z roztoku. V roce 1935 zaznamenáváme první zmínku 

o jejím použití, kdy Adams a Holmes využili sorbent na bázi taninu a kúře akátu pro 

odstranění vápníku a hořčíku. Na základě hromadících se poznatků z této problematiky a 

zvyšujícímu se zájmu o životní prostředí, byla řada vědců motivována hledat nové 

technologie, jimiž by bylo možno odstranit těžké kovy z vodného roztoku.
14

 

Mimo jedinečné schopnosti určitých druhů  biomas koncertovat a imobilizovat 

zejména těžké kovy se setkáváme u některých z nich se selektivitou. Tuto výhodu 

považujeme za jednu z největších v procesu biosorpce.
34
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Tabulka 2: Srovnání maximální adsorpční kapacity pro šestimocný chrom u různých adsorbentu. 

(převzato z 5, upraveno) 

adsorbent pH
qmax 

(mg/g)
Literatura

vylisovaná cukrová třtina 2 13,4 Wang et al., 2009

kukuřičný klas 1,5 13,8 Wang et al., 2009

palmová vlákna 2 14 Wang et al., 2009

kokosová vlákna 2 6,3 Gonzales et al 2009

cukrovarské řízky 2 17,2 Wang et al., 2009

uhlí 2 6,78 Wang et al., 2009

kaktus 2 7,08 Wang et al., 2009

dřevěné piliny 2,0 39,7 Wang et al., 2009

vlna 2,0 41,2 Wang et al., 2009

rýžové lusky 2,0 45,6 Wang et al., 2009

skořápky z lískových ořechů 2,0 17,7 Wang et al., 2009

skořápky mandlí 2,0 22,4 Wang et al., 2009

skořápky podzemnice olejné 4,0 5,88 Wang et al., 2009

skořápky ořešáku 1,0 98,13 Wang et al., 2009

banánová slupka 1,5 249,6 Park et al., 2008

Aeromonas caviae 2,5 124,46 Wang et al., 2009

Chlorella vulgaris 2,0 24 Wang et al., 2009

Zooglera ramigera 2,0 3 Wang et al., 2009

Halimeda opuntia 4,1 40 Wang et al., 2009

Rhizopus arrhizus 2,0 62 Wang et al., 2009

Rhizopus nigricans 2,0 123,45 Wang et al., 2009

Pinus sylvestris šišky 1,0 201,81 Ucun et al., 2002

Tamarindus indica semena 4,0 98,04 Wang et al., 2009

Mucor hiemalis 2,0 53,5 Tewari et al., 2005  

Selektivita závisí především na: 

 typu biomasy 

 složení roztoku 

 způsobu úpravy biomasy 

 fyzikálně-chemických vlastností okolního prostředí 
15; 34
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Účinnost odstranění kovu biosorpcí je srovnatelná s komerčními iontoměniči. Cena 

biosorpce je však daleko nižší, což je její hlavní výhoda. Hodnota koncentrace kovů v 

odtokovém proudu se může pohybovat řádově v mg/l.
36
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Biosorpce 

Biosorpce je jednou z technologií pro odstraňování těžkých kovů z roztoku. Je 

založena na schopnosti neživé biomasy rostlin a mikroorganismů fyzikálně-chemicky 

vázat kovy a jejich iontové formy na zvláštní „aktivní místa“ specifických molekulárních 

struktur buněčné stěny. 
9;33

 Jedná se o pasivní proces, protože zde nedochází k závislosti na 

metabolismu buněk.. Proces závislý na metabolismu, tj. aktivní proces, se nazývá 

bioakumulace. 
33

 

Proces biosorpce má řadu výhod: 

 Nízké náklady 

 Vysoká účinnost 

 Minimalizace chemických a biologických kalů 

 Žádné další živiny požadavek 

 Regenerace biosorbentu 

 Možnost využití kovu.
1
 

Především málo informací o mechanizmech, které jsou zodpovědné za uchycení 

kovu na povrchu buněk, lze považovat za nevýhodu tohoto procesu.
15

 Další nevýhodou 

může být brzké nasycení, kdy dochází k obsazení volných vazebných míst.
2
 

3.1.1 Mechanizmus biosorpce: 

Jak již bylo řečeno vzhledem k tomu, že mechanismus biosorpce není závislý na 

metabolismu buněk, jsou fyzikálně-chemické interakce mezi kovem a vazebnými 

skupinami různé. Hlavními funkčními skupinami jsou zde především skupiny hydroxylové, 

karboxylové, karbonylové, fosfátové a aminové.33 
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Způsoby navázaní kovu na stěnu buňky mohou být různé: 

 Fyzikální adsorpce 

 Chemisorpce 

 Iontová adsorpce 

Podstatou fyzikální adsorpce jsou van der Waalsovy mezimolekulární síly. 

Fyzikální adsorpce probíhá na povrchu tuhých látek při relativně nízkých teplotách a 

dochází při něm k uvolňování malých adsorpčních tepel. Rychle dochází k ustálení 

rovnováhy. Za určitých podmínek může dojít k desorpci. Tento mechanizmus zodpovídá 

například za biosorpci chromu houbou Aspergillus niger. 

Při chemisorpci dochází k interakci mezi adsorbentem a adsorbátem.
15

 Podstatou je 

elektronová vazba. Adsorpční kapacita je velmi malá, protože dochází k vytvoření pouze 

jedné vrstvy absorbátu na aktivních centrech.
20

 

Největší význam z hlediska procesů probíhajících na povrchu tuhých fází v 

přírodních vodách při úpravě a čištění vod má iontová adsorpce.
34

 

Rozlišujeme: 

 prostou iontovou adsorpci  

 výměnnou adsorpci  

Prostá iontová adsorpce je pochod, při němž se na tuhém povrchu z roztoku 

elektrolytu přednostně zachycuje jen jeden z obou iontů elektrolytu, zatímco ion opačného 

náboje se adsorbuje méně nebo vůbec ne. 
4
 

primárně se sorbují ionty, které: 

 se vyskytují ve větší koncentraci,  

 mají vyšší nábojové číslo  

 mají menší hydratační poloměr (větší hustotu náboje),  
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 jsou součástí krystalové mřížky adsorbentu,  

 jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mřížky,  

 tvoří s některým iontem krystalové mřížky málo rozpustnou sloučeninu,  

 tvoří s některým iontem krystalové mřížky málo disociovanou sloučeninu.
20 

 

Při prosté iontové adsorpci se na povrchu tuhého roztoku přednostně zachycuje jen 

jeden z obou iontů elektrolytu a opačný se adsorbuje z části nebo vůbec. Molekuly jsou 

poutané k povrchu elektrostatickými Coulombovými přitažlivými silami.
15 

Jedná se tedy o 

proces, při němž se na tuhém povrchu z roztoku elektrolytu přednostně zachycuje jen jeden 

z obou iontů elektrolytu, zatímco ion opačného náboje se adsorbuje méně nebo vůbec ne. 

Nejčastěji probíhá na povrchu krystalické mřížky málo rozpustných iontových sloučenin z 

vodných roztoků elektrolytů.
4
 Druhá vrstva opačně nabitých iontů vzniká díky působení 

elektrostatických sil a vytváří se elektrická dvojvrstva.
 15

  

Výměnná adsorpce je děj, při kterém jsou za ionty adsorbované z roztoku do 

roztoku vysílány jiné ionty pocházející z krystalové mřížky nebo z vnější části elektrické 

dvojvrstvy adsorbentu. Náboj adsorbentu se nemění. Množství iontů, které je schopna takto 

vyměnit jednotka hmotnosti suchého adsorbentu, se nazývá výměnná kapacita. 

Iontoměniče jsou látky s velkou výměnnou kapacitou.
4
 

3.2 Rovnováha procesu biosorpce  

3.2.1 Faktory ovlivňující proces biosorpce 

Množství navázaného kovu v procesu biosorpce závisí nejen na daném biosorbentu 

nýbrž i na typu kovového iontu, jeho koncentraci a také na dalších fyzikálně chemických 

faktorech jako je  

 teplota roztoku 

 hodnota pH 

 koncentrace biomasy 
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 přítomnost jiných kovových iontů 

Důležitou roli v procesu biosorpce hraje počáteční koncentrace kovu v roztoku.V 

řadě studií bylo zjištěno, že při vyšší počáteční koncentraci kovů v roztoku probíhá proces 

biosorpce intenzivněji a to až do doby obsazení všech volných vazebných míst.27; 29 

Poměrně důležitým faktorem ovlivňujícím proces biosorpce je koncentrace 

biomasy v roztoku. Všeobecně vysoká koncentrace odstraňuje dobře kov z roztoku. 

Agregáty, které narušují vytvářenou rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky, vznikají 

často při vysokých koncentracích. Byly prováděny studie, zda stáři biomasy bude mít vliv 

na sorpční kapacitu. Dosažené výsledky byly velmi rozporuplné. Ve většině experimentů 

nebyla prokázána souvislost.
9
 

Teplota ovlivňuje mnohé faktory, které jsou v procesu biosorpce důležité.  

 stabilita kovového iontu v roztoku 

 autoprotolytická konstanta vody 

 stabilita komplexu biosorbent-kov 

 konfigurace stěny buňky 

 ionizace buněčné stěny 
15

 

Saĝ a Kutsal došli k závěru, že klesající teplota ovlivňuje pozitivně biosorpci, 

převládá-li u ní mechanismus fyzikální adsorpce. U chemisorpce je tomu naopak.
15

 Teplota 

v rozmezí 20-35 °C výrazně neovlivňuje průběh biosorpce.
31

 

Jeden z hlavních fyzikálně-chemických faktorů ovlivňující proces biosorpce je 

hodnota pH,
8
 která ovlivňuje vazebná místa a získání kovů z roztoku. V závislosti od pH 

jsou základní složky buněčné stěny deprotonované nebo protonované. Kationty kovů se 

nejlépe sorbují při pH větším než 4,5. Naproti tomu anionty kovu se sorbují hlavně při pH 

v rozmezí 1,5-4. Tehdy jsou místa na buněčném povrchu těsně vázana s vodíkovými 

kationty a dále nejsou dosažitelné pro kationty ostatní. K omezení procesu biosorpce a k 

precipitaci může dojít,  je-li hodnota pH příliš vysoká. Většinou se kov akumuluje až do 
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hodnoty pH, při níž dochází k jeho srážení. Ve své práci se zabývám stanovením 

optimálního pH. Zkoumám hodnoty od 1,1 do 7.
9;15;33

 

Přítomnost jiných iontů v roztoku nemá vždy vliv na proces odstraňování kovu z 

roztoku. Některé studie ukazují, že přítomnost dalších iontů nemá žádný vliv. Jiné studie 

naopak dokazují, že přítomnost jiných iontů v roztoku negativně ovlivňuje proces 

biosorpce. Například při odstraňování kobaltu pomocí mikroorganismu je tento proces 

inhibován přítomností uranu, olova, rtuti a mědi.
15 

3.3 Biosorbent 

Biosorbent je ve své podstatě biologický materiál pocházející ze surové mikrobiální 

nebo rostlinné biomasy. Vyznačuje se schopností sorbovat určité ionty kovů z vodného 

roztoku.33 V procesu biosorpce využíváme především buněčné stěny bakterií, hub, řas a  

lišejníků, které byly před procesem biosorpce umrtveny. Dále využívá buněčné stěny 

vyšších rostlin.
6
 Obecně platí, že schopnost vázat těžké kovy má vícero biologických 

materiálů. Avšak průmyslové procesy, které vyžadují dostatečně vysokou kapacitu vazeb a 

selektivitu, jsou schopné využít jen některé z nich. Vyhledávání nových materiálů je 

důležitou součástí výzkumu. Biomaterály by měly mít tyto vlastnosti : 

 dobré sorpční vlastnosti 

 v případě potřeby být vysoce selektivní k zájmovým kovům 

 levné 

Před procesem biosorpce se biosorbent obvykle upravuje na zrnitost 0,1-3mm. 

Materiál musí mít dostatečnou tvrdost aby odolal tlaku, který vzniká při aplikaci v koloně a 

byl odolný vodnímu prostředí. Většinou dochází následně k chemické úpravě, která zajistí 

aktivaci vazeb biosorbentu.
33

 

3.3.1 Buněčná stěna rostlin 

Buněčná stěna rostlinných buněk je složena z velkého množství látek. Makrofibrily 

z vysokomolekulárního sacharidu celulózy tvoří základní strukturu buněčné stěny. K 
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základním komponentům buněčné stěny patří celulóza, hemicelulóza, pektiny, proteiny, 

lignin a další. Celulóza představuje základní složku buněčné stěny. Je zastoupena v 

buněčné stěně z 25-40%. Chemicky se jedná o lineárně uspořádané polysacharidy glukózy 

vázáné  β-1,4 vazbou. Spojením těchto dlouhých vláken vznikají velmi pevné svazky 

zvané celulózové mikrofibrily o průměru 10-25nm. Vlákna jsou propojena vodíkovými 

můstky.  

Na rozdíl od celulózy je hemicelulóza heterogenní složkou polysacharidu s 

odlišným chemickým složením a kratšími řetězci, které jsou rozvětvené fruktózou a jinými 

cukry. U dvouděložných rostlin je převládajícím typem hemicelulózy xyloglukan a u 

jednoděložných xylan. Mezi další hemicelulózy patři arabinoxylan, glikomannan a 

galaktomannan.  

15-40% buněčné stěny představují pektiny. Jsou to glykoproteiny. Extensin je 

nejznámějším a je odpovědný za pnutí buněčné stěny. Další významnou složkou je lignin. 

Jeho působením dochází ke zdřevnatění buněčné stěny. Může se ukládat do všech vrstev 

buněčné stěny, kde částečně nebo úplně vyplňuje makrokapilární prostor. Dává buněčným 

stěnám tvrdost ovšem za cenu ztráty pružnosti.
21,22

 

Různá tloušťka buněčných stěn je dána v závislosti na funkci buněk v rostlině a na 

stáří jednotlivých buněk. Nejdříve dochází ke tvorbě primární stěny. Je-li přítomna, 

nachází se  na její vnitřní straně sekundární stěna. 

Z pektinů, velmi heterogenní skupiny polysacharidů stmelujících primární stěny 

sousedních buněk,  je složena střední lamela. Jestliže dochází k lignifikaci, pak je začátek 

tohoto procesu uskutečňován právě zde a dále se rozšiřuje na primární a následně 

Obrázek 1: Chemický vzorec celulózy, převzato z 11  
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sekundární stěnu. 

 Primární stěna je složená z celulózy, hemicelulózy, pektinových látek, proteinů a 

vody. Také může obsahovat lignin, suberin a kutin. Ukládá se před a během růstu buňky. 

Primární stěna obsahuje ztenčené oblasti a tedy její tloušťka je různá. 

Na určité oblasti nebo na celý povrch se může ukládat sekundární stěna. Malá 

neztloustlá místa, označovaná jako pits, se tvoří na ni i během rovnoměrného ukládání. 

Sekundární stěna se nenalézá všude. Nacházíme ji pouze u některých specializovaných 

buněk trvalých pletiv jako je sklerenchym, vodivá pletiva a xylém. Sekundární vrstva 

obsahuje v porovnání s primární stěnou více celulózy. Průměrně mívá asi 40% sušiny. 

Další látky tvořící tuto stěnu jsou hemicelulózy a některé typy bílkovin. Chybí zde 

pektinová složka. Je pro ni typická lignifikace. 
21,22

 

3.3.2 Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Ve své bakalářské práci jsem si zvolila pro biosorpci chromu pecky meruňky 

obecné.   

Tabulka 3: Taxonomické zařazení meruňky obecné, převzato a upraveno z 26 

říše: rostliny (Plantae)

oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta)

třída: vyšší dvouděloţné (Rosopsida)

řád: růžotvaré (Rosales)

čeleď: růžovité (Rosaceae)

Botanické zařazení

 

Meruňky pocházejí pravděpodobně z Číny. Odtud se dostaly přes Malou Asii a Irán 

až do našich krajů.
32

 Meruňka obecná je strom s široce rozložitou vejcovitou korunou 

dosahující výšky až 10m. Šířka kmene je okolo 20-30cm. Listy stromu jsou opadavé, 

řapíkaté, široce vejčité až okrouhlé, lysé, nanejvýš vespodu s chomáčky chloupků, 

průměrně 4x3 cm velké. Květy meruněk mají barvu růžovou až bílou. Plody meruněk jsou 

skoro kulaté, krátce plstnaté peckovice s postranní brázdou.
7; 32
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Peckovice neboli drupa je vzniklá z jednoho nebo více plodolistu s rozlišeným 

oplodím na vnější exokarp, dužnatý mezokarp a vnitřní endokarp tvořící pecku. Meruňky 

patří mezi jednoplodolistové peckovice.
21

 

Meruňky jsou bohatým zdrojem oleje, proteinů, cukrů, vlákniny a také mastných 

kyselin a dalších látek: mastných kyselin, rutinu, pektinu, fenolů. Dále obsahuje minerální 

látky, především Na, Cu, K, P, Mg, Fe, Zn, Mn a Cu. Obsah vody v čerstvých plodech 

kolísá mezi 70-92%.
7
 Obsah cukru v meruňkách může být až 20%. V největší míře je 

zastoupena sacharóza (až 10,4%), dále pak glukóza (až 3,9%), fruktóza (až 3%) a nejmenší 

procentuální zastoupení má maltóza. Meruňka je bohatá na vitamíny. Hlavním vitamínem 

vyskytujícím se v meruňkách je vitamín A. Meruňky patří k významným antioxidantům. 

Studie na krysách prokázala, že po podávaní pravidelné dávky meruněk dochází ke 

zmenšení rizika neplodnosti z důvodu poškození varlat při nízkých dávkách rentgenového 

záření.
7; 30

 

Pecky meruněk jako odpadní biomasa byly zkoumány z hlediska využití v mnoha 

studiích. Výsledky ukazují, že je možné použít zplyňování pecek při výrobě plynu 

bohatého na vodík a pro adsorpci kovů(zlata, olova) z vodního roztoku aktivním uhlím 

vyrobeným z pecek meruněk 
10; 17; 24

 

3.4 Chrom 

Obrázek 2: Dužina a pecka meruňky obecné, převzato z 26 
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V přírodě se nachází jako minerál chromit (FeCr2O4) a krokoit (PbCrO4)a také se  

vyskytuje v minerálech obsahujících hliník, který doprovází.
12

 Chrom je stříbrobílý kov, 

který má relativně vysokou teplotu tání 1907 °C. Nachází se ve všech oxidačních stavech 

od –2 do +6, ale pouze stavy 0-jako kovový chrom,  2+, 3+ a 6+ jsou obvyklé. Ve 

sloučeninách je nejstálejší v oxidačním stavu Cr
3+

. V kyslíkové atmosféře podléhá chrom 

oxidaci. Na jeho povrchu se tvoří malá vrstva oxidu. 
13

 

Chrom se řadí mezi důležité stopové prvky, který se podílí na regulaci cukrů a také 

na syntéze nukleových kyselin.  Chrom se ve vodách vyskytuje jako Cr
VI

 a Cr
III

. U 

trojmocného chromu dochází k sorpci na hydratované oxidy Fe, Mn, Al zejména  v 

alkalickém prostředí. Méně výrazná je adsorpce u šestimocného chromu a probíhá v 

kyselém prostředí. Jako šestimocný chrom se vyskytuje ve vodním prostředí jako CrO4
2-

, 

HCrO4
-
, a také jako Cr2O7

2-
. Kromě chromanu olovnatého, stříbrného a barnatého je 

většina sloučenin šestimocného chromu ve vodě dobře rozpustná. V bezkyslíkatém 

prostředí probíhá pomocí sulfidů, dvojmocného železa, huminovými látkami a 

organickými látkami obsahující skupinu -SH redukce šestimocného chromu. Redukce je 

podporována kyselým prostředím. Uvádí se, že v mořské vodě je asi 45% vázáno jako 

anorganický Cr
VI

 , zbytek tvoří organicky a anorganicky vázaný Cr
III

, který je zároveň 

nejstabilnější formou existence. Šestimocný chrom vykazuje silné oxidační účinky a je 

nejtoxičtější především pro člověka, živočichy rostliny a bakterie. Naproti tomu je pro ryby 

toxičtější Cr
III

. 
3,20

 

Chrom se do vodního prostředí dostává díky antropogenní činnosti. V mnohých 

průmyslových odvětvích a technologiích, jako barevná metalurgie, povrchové úpravy 

kovů, kožedělný a textilní průmysl, se vyskytuje jako součást některých barvicích lázní. V 

chladících okruzích se využívá jako inhibitor koroze. Také z hydraulické dopravy popílku 

se dostává ve velkých množstvích do vodního prostředí. Dalším zdrojem může být únik 

skládkové vody ze špatně zabezpečených skládek. Zdrojem chromu  jsou i některé výrobky 

denní spotřeby. Zde patří různá barviva, baterky, papír ale i svíčky, podlahové krytiny a 

magnetické pásky. 
13
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3.4.1 Legislativní nástroje upravující vypouštění chromu do vodního 

prostředí 

Národní legislativní rámec zahrnuje NV č. 61/2003 Sb. ze dne 29. ledna 2003 o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 

o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 

Sb. Přípustné limitní koncentrace pro celkový a šestimocný chrom jsou uvedeny v tabulce 

č. 4.
17

 

V rámci Evropské unie je vypouštění chromu koordinováno Směrnicí rady 76/464 

evropského hospodářského společenství ze dne 4. května 1976 ve znění pozdějších 

předpisů o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, vypouštěnými do 

vodního prostředí Společenství.
23 

 

Tabulka 4: Přípustné znečištění vybraných druhů vod celkovým a šestimocným chromem (převzato a 

upraveno z 17) 

Druh vod

Přípustná koncentrace 

celkového chromu 

[mg/l]

Přípustná koncentrace 

šestimocného chromu 

[mg/l]

Vodárenské toky 0,05 0,02

Ostatní toky 0,3 0,05

Odpadní vody odváděné 

jednotnou a splaškovou kanalizací 0,5 0,1  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části své bakalářské práce se budu zabývat : 

 metodikou úpravy zvoleného biosorbentu 

 studiem optimálních podmínek sorpce, ve své bakalářské práci se zaměřuji 

na pH 

4.1 Metodika úpravy biosorbentu 

Pecky meruněk sbírala v létě 2011 Tručková na Jižní Moravě. Po očistění a 

vysušení jsem pecky podrtila na mobilním drtiči typu Raptor 624, model HT 6523 (Werco, 

Česká republika) a dále upravila na laboratorním mlýnu typu IKA A11 Basic (IKA - 

Werke, Německo) 

4.1.1 Zrnitostní úprava 

Podrcené pecky jsem sítovala na nerezových sítech Retsch (Německo) na 

následující zrnitostní třídy 1-2,2-3.3-4 a 4-5. Viz. obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Zrnitostní třídy pecek meruněk (foto Libuše Soukupová) 
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4.1.2 Tepelná úprava  

Pecky rozdrcené na mobilním drtiči jsem nechala vysušit při teplotě 105±1 °C do 

konstantní hmotnosti v sušárně ECOCELL standard (fa BMT, a.s. - MM Group, Česká 

republika).  

4.1.3 Chemická úprava biosorbentu 

Pro dosažení lepší sorpční schopnosti jsem aktivovala daný biosorbent aktivačním 

činidlem - kyselinou chlorovodíkovou (HCl) o molárních koncentracích 0,1, 1,0 a 2,0 

mol.l-1. Aktivační činidlo jsem volila na základě výsledků z akademických prací, kde se 

kyselina jevila jako účinnější a navíc při použití hydroxidu sodného vznikal problém s 

vymýváním pH. Na analytických vahách typu TB – 215D (Denver Instrument, Germany) 

jsem si odvážila z každé zrnitostní frakce, pro každou koncentraci a pro každou teplotu 60g 

vzorku do 1litr plastové vzorkovnice. Ke každému vzorku jsem přidala 1litr kyseliny 

chlorovodíkové o příslušné koncentraci.  

Takto připravené vzorkovnice jsem umístila na třepačku typu GFL 3031 (Helago-

CZ, s.r.o., Česká republika) a nechala třepat při otáčkách 150 ot/min v různých časových 

intervalech tedy na 15, 30, 60 a 90 minut. Po skončení procesu jsem vylila ze vzorkovnic 

kyselinu, vzorky promyla v destilované vodě, vzorkovnice naplnila destilovanou vodou a 

nechala stát 24hodin, aby došlo k vymytí přebytečné kyseliny.  

Po uplynutí doby jsem vodu ze vzorkovnic vylila přes plastové sítko a nechala 

biosorbent vysušit v sušárně ECOCELL standard (fa BMT, a.s. - MM Group, Česká 

republika) do konstantní hmotnosti. Na následujícím schématu (obrázek 4) jsem znázornila 

postup při mechanické a chemické úpravě sorbentu.  
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1-2mm 2-3mm 3-4mm 4-5mm 

MECHANICKÁ ÚPRAVA  

Drcení, sušení, mletí 

Zrnitostní úprava 

CHEMICKÁ ÚPRAVA 

Tepelná úprava při laboratorní teplotě 

0,1M HCl 

15, 30, 60, 90 

minut 

 

0,1M HCl 

15, 30, 60, 90 

minut 

 

0,1M HCl 

15, 30, 60, 90 

minut 

 

Vylití kyseliny, promytí v dest. vodě 

Odstátí v dest. vodě přes noc 

Vysušení při 105 °C do konst. hmotnosti 

Obrázek 4: Schéma mechanické a chemické úpravy 
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4.2 Metodika studia optimálních podmínek biosorpce 

Jak již bylo řečeno ve své bakalářské práci se zaměřuji na studium optimální 

hodnoty pH v roztoku. Vycházím z poznatků Tručkové
28

, která se ve své diplomové práci 

zabývala metodou modelování adsorpční kinetiky.  

Nejvyšší účinnosti v odstranění šestimocného chromu z modelového roztoku v co 

nejkratším čase vykazoval vzorek o zrnitostní frakci 1-2 mm a chemické aktivaci 2 mol/l 

kyselinou chlorovodíkovou po dobu 15 min. Vstupní koncentrace šestimocného chromu v 

roztocích jsem zvolila 100mg/l. Dosažené výsledky adsorpce šestimocného chromu v 

závislosti na studovaném faktoru jsem znázornila pomocí grafu vytvořeného v programu 

„Microsoft Office Excel“.  

Studiu dalších podmínek ovlivňujících proces biosorpce šestimocného chromu, 

jako je koncentrace, teplota, počet otáček atd., bych se chtěla věnovat ve své diplomové 

práci. 

4.2.1 Hodnota pH 

Důležitým faktorem ovlivňující proces biosorpce kovů je hodnota pH. Pro studium 

biosorpce šestimocného chromu jsem si zvolila hodnoty pH 1,1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. V práci se 

také zaměřuji na srovnání adsorpce chromu na aktivovaném a neaktivovaném vzorku při 

daném pH. Nejprve jsem si připravila tlumivé roztoky o příslušném pH z kyseliny octové a 

hydrogenfosforečnanu sodného a nachystala zásobní roztok šestimocného chromu o 

koncentraci 1000mg/l. Z těchto roztoků jsem si připravila modelové roztoky o daném pH a 

koncentraci chromu 100mg/l do odměrných baněk o objemu 50ml. Vytvořila jsem 3 řady 

modelových vzorků. První řadu jsem použila pro stanovení počáteční koncentrace 

šestimocného chromu v roztoku. Další dvě jsem využila pro stanovení finální koncentrace 

u aktivovaného a neaktivovaného vzorku.  

Do sedmi vzorkovnic jsem navážila po 1g aktivovaného biosorbentu a do dalších 

sedmi po 1g sorbentu neaktivovaného. Ke vzorkům jsem následně přidala modelové 

roztoky. Připravené vzorkovnice jsem nechala 24 hodin
28 

třepat na třepačce GFL 3031 (fa 

HELAGO-CZ s.r.o., Česká republika) při standardní teplotě 25±1 °C a standardních 
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otáčkách 150 ot./min. Vzorky jsem zfiltrovala přes filtrační papír o hustotě 84 g/m
2
 a 

přidala srážecí činidlo. Úpravu pH na požadovanou hodnotu jsem provedla pomocí roztoků 

hydroxidu sodného a kyseliny dusičné. Vzorky jsem nechala srážet asi 2 hodiny. Vzhledem 

k tomu, že se sraženina ve vzorcích téměř netvořila i přes přidání dalšího srážecího činidla, 

použila jsem pro následnou filtraci dva filtrační papíry. 

Spektrofotometrickým stanovením dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod 

- Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem jsem 

analyzovala na přístroji HACH typu DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Německo) v 

laboratoři H401 nejen vstupní ale i výstupní koncentraci chromu v zfiltrovaném roztoku. 

Naměřené hodnoty jsem zpracovala do tabulek č. 5, 6  a pomocí následujícího vztahu 

spočítala adsorpci šestimocného chromu q.
33

 

S

ccV
q

fi ).( 


 

kde: 

q adsorpce kovu (mg/g); 

V  objem modelového roztoku šestimocného chromu (l); 

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

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

množství sorbentu přidaného do modelového roztoku šestimocného chromu (g).  
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V následující kapitole jsem zhodnotila všechny dosud získané výsledky. Vzhledem 

k tomu, že se moje práce zaměřuje na studium vhodných podmínek v procesu biosorpce 

pomocí pecek meruněk (Prumnus armeniaca) a konkrétně jsem se zabývala právě 

hodnotou pH a porovnáním výsledku účinnosti adsorpce pro aktivovaný a neaktivovaný 

biosorbent, jsou všechny dosavadní výsledky spojeny právě s tímto faktorem.  

5.1 Vliv hodnoty pH na biosorpci 

Závislost procesu biosorpce šestimocného chromu jsem studovala na pH při 

standardních laboratorních podmínkách, tedy o teplotě 25°C, 150ot/min a navážce 1g 

biosorbentu. Vytvořila jsem dvě modelové řady roztoků, z nich jedna se skládala ze vzorku 

aktivovaného biosorbentu a druhá ze vzorku neaktivovaného biosorbentu. Aktivovaný 

biosorbent jsem navíc chemicky upravila roztokem kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 

2 mol/l. Kinetiku biosorpce a tedy optimální aktivační doba, koncentrace kyseliny a 

zrnitost, podrobně zkoumala ve své diplomové práci Tručková. V tabulce č.5 jsem 

zaznamenala hodnoty adsorpce šestimocného chromu pro danou škálu pH po aktivaci 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2mol/l.  

Hodnoty pH, jež jsem uvedla v tabulce č. 5 a 6 jsem naměřila ručním pH metrem 

typu ION 340i (WTW, Česká republika) u řady modelových vzorků, u kterých jsem měřila 

vstupní koncentraci šestimocného chromu. V tabulce si dále můžeme všimnout červeně 

zvýrazněných naměřených vstupních koncentrací ci šestimocného chromu v roztoku. 

Vstupní koncentrace chromu v modelových roztocích by měla být 100mg/l. Jak je ovšem 

vidět, některé hodnoty dosahují asi poloviny této koncentrace. Je zde možné vysvětlení. 

Chyba pravděpodobně mohla nastat při nesprávné manipulaci s automatickou pipetou. A 

vzhledem k tomu, že tato modelová řada byla použita pro výpočet adsorpce chromu v 

aktivovaných i neaktivovaných řadách, se chyba přenesla do všech výsledků.  

Dále je možné pozorovat rovnoběžně stoupající konečnou koncentraci, čímž se 

potvrzuje domněnka o chybné manipulaci s automatickou pipetou. Jelikož je laboratoř 

využívána pro akademické práce řadou studentů, nebylo již možné z časových důvodu 

měření zopakovat. 
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N 

V tabulce číslo 5 se nyní zaměřím na hodnotu pH 1,1. Adsorpce šestimocného 

chromu u daného vzorku aktivovaného 2M HCL dosahuje hodnoty 4,5 mg/g. Stanovená 

koncentrace v roztoku po skončení procesu biosorpce je 0mg/l. Srovnám-li tyto hodnoty s 

tabulkou číslo 6, kde adsorpce u neaktivovaného vzorku je 4,6mg/g a finální koncentrace 

je 0mg/l, je jasné, že vypočítaná adsorpce není konečná. Jestliže porovnám další hodnoty 

adsorpce v tabulce č. 5 s výsledky v tabulce č. 6 lze říci, že po chemické aktivaci došlo k 

zvýšení hodnoty adsorpce šestimocného chromu. Bude tedy nutné prozkoumat další 

parametry ovlivňující proces biosorpce jako je teplota, koncentrace chromu v roztoku, 

koncentrace biosorbentu a počet otáček.        

pH V (l) ci  (mg/l) cf (mg/l) S (g) q (mg/g)

1,10 0,05 91,2 0,00 1,006 4,5

1,80 0,05 58,2 6,00 0,994 2,6

3,10 0,05 96,3 12,30 1,010 4,2

3,90 0,05 49,6 28,60 0,998 1,1

5,70 0,05 52,9 35,90 1,006 0,8

6,50 0,05 82,4 60,40 1,011 1,1

7,40 0,05 91,3 73,70 0,994 0,9

Tabulka 5: Parametry pro výpočet adsorpce šestimocného chromu u aktivovaného 

biosorbentu 2M HCl 

Vysvětlivky: pH-hodnota pH naměřená u řady roztoků, na kterých byla měřena vstupní koncentrace 

šestimocného chromu, V-objem modelového roztoku šestimocného chromu, ci-vstupní koncentrace 

šestimocného chromu, cf-výstupní koncentrace šestimocného chromu, S-hmotnost naváženého 

biosorbentu(g), q- adsorpce chromu(mg/g) 
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Na obrázku č. 5 jsem z graficky znázornila závislosti procesu biosorpce na hodnotě 

pH u vzorku aktivovaného 2 mol/l kyselinou chlorovodíkovou. Pro lepší přehlednost jsem 

z grafu odstranila hodnoty z tabulky č. 5 červeně zatržené. Adsorpci šestimocného chromu 

pro tato pH bude nutné ještě ověřit, nicméně nyní se jeví hodnota pH 1,1 jako nanejvýš 

účinná pro adsorpci šestimocného chromu u aktivovaného biosorbentu. Adsorpce pro tuto 

hodnotu pH byla 4,5 mg/g. Naopak nejnižší adsorpci jsem zaznamenala u hodnoty pH 7, 

kde adsorpce byla pouze 0,9 mg/g. Účinnost sorpce klesala se stoupajícím pH. Výsledky 

pro neaktivovaný biosorbent ukazují stejnou skutečnost. Nicméně bude nutné přeměřit 

aspoň adsorpci pro pH 2, které se jeví velice slibně. 

V tabulce číslo 6 jsem zaznamenala naměřené parametry pro výpočet adsorpce 

šestimocného chromu u neaktivovaného biosorbentu. Jak již bylo zmíněno u červeně 

zvýrazněných hodnot byla díky nesprávné manipulaci špatně změřena vstupní koncentrace 

šestimocného chromu. Bude tedy nutné provést v budoucnu nové měření u hodnot pH 2, 4, 

a 5. 
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Obrázek 5: Grafické znázornění závislosti procesu biosorpce na hodnotě pH u biosorbentu aktivovaném 

2M HCl 
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Na obrázku číslo 6 jsem graficky znázornila závislosti procesu biosorpce u 

neaktivovaného sorbentu na hodnotě pH, lze vyčíst, že nejlepší hodnoty adsorpce jsem 

dosáhla při pH 1,1, kdy adsorpce činila 4,6 mg/g. Byť se tato hodnota jeví jako vyšší než u 

aktivovaného biosorbentu, je nutné si všimnout že došlo k úplné spotřebě šestimocného 

chromu v roztoku. Naopak nejnižší hodnota adsorpce činila pouze 1mg/g pro pH 7.  

 

  

pH V (l) ci (mg/l) cf (mg/l) S (g) q (mg/g)

1,10 0,05 91,2 0,00 1,000 4,6

1,80 0,05 58,2 12,00 1,005 2,3

3,10 0,05 96,3 16,50 1,007 4,0

3,90 0,05 49,6 33,60 0,993 0,8

5,70 0,05 52,9 55,20 0,992 -0,1

6,50 0,05 82,4 63,90 0,995 0,9

7,40 0,05 91,3 72,00 1,002 1,0

Tabulka 6: Parametry pro výpočet adsorpce šestimocného chromu u neaktivovaného 

biosorbentu 

Vysvětlivky: pH-hodnota pH naměřená u řady roztoků, na kterých byla měřena vstupní koncentrace 

šestimocného chromu, V-objem modelového roztoku šestimocného chromu, ci-vstupní koncentrace 

šestimocného chromu, cf-výstupní koncentrace šestimocného chromu, S-hmotnost naváženého 

biosorbentu(g), q- adsorpce chromu(mg/g) 
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Obrázek 6: Grafické znázornění závislosti procesu biosorpce na pH u neaktivovaného biosorbentu 

Vysvětlivky: q- adsorpce chromu(mg/g) 
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6 ZÁVĚR 

Metoda biosorpce se jeví jako vhodná alternativa komerčních metod odstraňování 

těžkých kovů z vodných roztoků. Materiály používané pro biosorpci jsou povětšinou 

odpady ze zemědělství.   

V bakalářské práci jsem se zabývala studiem vhodných podmínek biosorpce 

šestimocného chromu pomocí pecek meruněk (Prumnus armeniaca). Zaměřuji se 

především na studium hodnoty pH, která je ze zkušenosti důležitým faktorem ovlivňujícím 

proces biosorpce. Biosorbent se jeví jako levný a snadno dostupný materiál. 

Cíle mé bakalářské práce byly tyto: 

 Seznámit se s problematikou biosorpce 

 Rešeršně tuto problematiku zpracovat 

 Mechanicky a chemicky vhodně upravit daný sorbent 

 Studovat pH jako faktor ovlivňující biosorpci šestimocného chromu 

V teoretické části jsem se věnovala popisu procesu biosorpce, faktorů ovlivňujících 

biosorpci. Dále jsem se zabývala studiem daného biosorbentu, jeho složením a v 

neposlední řadě popisovala chrom a jeho vlastnosti ve vodním prostředí. 

V experimentální části bakalářské práce jsem popsala metodika úpravy biosorbentu. 

Po rozdrcení a tepelné úpravě jsem zvolený biosorbent sítovala na zrnitosti 1-2, 2-3, 3-4, 4-

5. Takto zpracovaný biosorbent jsem chemicky upravila 0,1 mol/l 1,0 mol/l a 2,0 mol/l 

kyselinou chlorovodíkovou v aktivačních časech 15; 30; 60; a 90minut. Po skončení 

úpravy jsem sorbent oddělila od přebytečné kyseliny a nechala 24 hodin odstát v 

destilované vodě. Nakonec jsem pecky vysušila při 105±1°C. Takto upravený biosorbent 

jsem použila pro studium adsorpční kinetiky procesu biosorpce a pro studium jednotlivých 

podmínek ovlivňujících proces biosorpce.  

Dále jsem studovala faktory ovlivňující proces biosorpce šestimocného chromu 

pomocí pecek meruněk a konkrétně se zaměřovala na hodnotu pH. Sledovala jsem tento 
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faktor u dvou modelových řad a to aktivované a neaktivované. Z dostupných grafických 

znázornění lze vyčíst, že nejlepších výsledků bylo dosaženo při pH 1,1 a to jak pro 

aktivovaný i neaktivovaný vzorek. Adsorpce šestimocného chromu se jeví účinnější po 

aktivaci biosorbentu 2M kyselinou chlorovodíkovou než při použití neaktivovaného 

biosorbentu. 

Část dosavadních výsledků bude potřeba znovu přeměřit. Bude také nutné 

prozkoumat vliv ostatních parametrů na proces biosorpce chromu u pecek meruněk. V 

diplomové práci bych se ráda věnovala studiu dalších faktorů ovlivňujících proces 

biosorpce šestimocného chromu pomocí pecek meruněk.  
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