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Anotace 

Tématem bakalářské práce je studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris). Teoretická část se zabývá současným 

stavem řešené problematiky, charakteristikou chromu, procesu biosorpce a zvoleného 

sorbentu. Experimentální část se věnuje ověření reprodukovatelnosti metody stanovení 

biosorpce Cr(VI) na šiškách a vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) při použití srážení Cr(III).  

Klíčová slova: biosorpce, biosorbent, šišky borovice lesní (Pinus sylvestris), Cr(VI), 

sraženina Cr(III). 

Summary 

The topic of this thesis is to study on the Effect of Cr(III) on the Determination of Cr(VI) 

Using Pine Cones (Pinus sylvestris) as a Biosorbent. Theoretical part deal with present 

state of solving problematic, characteristic of chromium, description of biosorption process 

and biosorbent. The experimental part deals with methods for verifying the reproducibility 

biosorption of Cr(VI) on the cones and the influence of Cr(III) the determination of Cr(VI) 

using precipitation of Cr(III). 

Key words: biosorption, biosorbent, Pine Cones Pinus sylvestris, coagulum Cr(III), 

Cr(VI). 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Cr(III) trojmocný chrom 

Cr(VI)  šestimocný chrom 

HCl  kyselina chlorovodíková 

K2Cr2O7 dichroman draselný 

ot./min otáčky za minutu 

pH  koncentrace vodíkových iontu 

t  čas 

q  adsorpce kovu z roztoku  

qmax  maximální adsorpce kovu z roztoku za určených podmínek  

b  Langmuirova konstanta 

cf  zbytková koncentrace kovu v roztoku  

k  konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě 

n  konstanta se vztahem k afinitě vazby (Freundlichova konstanta) 

V  objem modelového roztoku  

S  množství přidaného sorbentu  
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Kontaminace životního prostředí těžkými kovy patří mezi nejzávažnější problémy 

tohoto století a představuje vážné environmentální a zdravotní rizika
1
. Zvyšuje se proto 

výraznější potřeba na kontrolu jejich úniku do životního prostředí. Největším zdrojem 

odpadních těžkých kovů je průmysl, především hutnictví. Přičemž převládá názor, že 

k odstraňování těžkých kovů by mělo docházet přímo u zdroje jejich vzniku, tj. dříve než 

se dostanou do ekosystému.
2
  

Monitorovat kovové ionty a různé meziprodukty po jejich vstupu do ekosystému je 

velmi náročné a již není ani mnohdy možné. Pokud dochází k přechodu těžkých kovů nebo 

jejich iontů mezi jednotlivými složkami životního prostředí mohou vznikat různé druhy 

narušení krajiny s vážnými ekologickými následky.
3
 Existují tři faktory, podle kterých by 

mělo dojít k rozhodnutí o výběru kovu a jeho odstranění nejen z  životního prostředí, ale 

i z průmyslu a dalších odvětví:  

 toxicita kovu a její vliv na zdraví, 

 cena kovu a jeho možné znovu využití, 

 význam kovu a jeho chování pro další vědecké výzkumy.
4
 

K odstranění těžkých kovů se používá mnoho metod jako například cementace, 

hydrolýza, iontová výměna a membránové procesy. Tyto metody jsou nejen 

z ekologického, avšak především i z ekonomického hlediska velmi nákladné.
5
 Naproti 

tomu metoda biosorpce, kterou se zabývám ve své bakalářské práci, patří mezi procesy 

ekonomicky dostupné a dostatečně účinné pro odstranění a znovu získání kovů z vod
2
. Při 

biosorpci nejsou potřebné žádná speciální vybavení nebo podmínky, přičemž mezi výhody 

této metody patří: 

 nízká cena, 

 dobrá dostupnost sorbentů, 

 vysoká selektivita. 

Selektivní sorpce iontů závisí na typu použitého sorbentu, složení roztoku, způsobu 

úpravy sorbentu a fyzikálně-chemických vlastnostech roztoku.
3 
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Cílem bakalářské práce je studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného 

pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) podle normy ČSN ISO 11083 Jakost vod. 

Stanovení chromu (VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem
6
. 

Dílčí cíle práce jsou: 

1. Seznámit se s procesem biosorpce. 

2. Sorbent, šišky borovice lesní, vhodně chemicky aktivovat podle metody 

používané na Institutu environmentálního inženýrství pro studium biosorpce. 

3. Ověření reprodukovatelnosti metody stanovení biosorpce Cr(VI) na šiškách 

borovice lesní (Pinus sylvestris). 

4. Studovat a vyhodnotit vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI). 

5. Porovnat, jak velký vliv má Cr(III) na spektrofotometrické stanovení Cr(VI). 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

První poznatky z oblasti biosorpcí byly publikovány v roce 1935. Adams a Holmes 

studovali iontovou výměnu a popsali odstranění vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) kůrou 

trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Rothstein, Frenkel a Larrabee zjistili, že na 

buněčném povrchu kvasinek se uran (U) zachycuje jako komplex, který obsahuje neznámé 

skupiny a souvisí s metabolismem glukosy.  Polikarpov se zase věnoval radioekologii 

vodních organismů a ve svých studiích zjistil, že se v organismech kumulují radionuklidy, 

které se vyskytují v mořském ekosystému a tato akumulace nijak neovlivňuje životní 

funkce buněk.
7,8

 

Tezuka zjistil, že bakterie Flavobacterium aktivovaného kalu vykazovaly dobrý 

vločkovitý růst v přítomnosti iontů vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Vratná flokulace těchto 

bakterií je výsledkem negativně nabitých povrchů sousedních buněk, které jsou spojeny 

pomocí iontových vazeb a kationtů v roztoku.
9
 

Biosorpce se dostala do popředí hlavně v 70. letech, kdy se hledaly dobré a levné 

technologie na odstranění kovů z odpadních vod pomocí organismů. Začala se zkoumat 

hlavně kinetika a rovnováha tohoto procesu. V 80. letech se objevují první patenty 

využívající specifické typy mikrobiální biomasy. Na počátku 90. let byly vyvinuty 

biosorpční procesy, které našly využití i v praxi, přičemž počáteční neúspěchy zapříčinily, 

že se výzkum zaměřil především na objasnění mechanismů biosorpce a účinku 

konkurenčních iontů. V následujících letech se postupně začalo využívat více nových 

biosorpčních materiálů a výpočetní techniky, což umožnilo rovněž lepší práci při 

modelování mechanismů a tím rovněž lepší využití v praxi. V roce 1998 se výzkum 

posunul od prvotní myšlenky biosorpce, tj. odstranění kovů ve formě kationtů, ke způsobu 

odstraňování kovů z roztoků ve formě oxoaniontů jako například chrom (Cr), arsen (As), 

selen (Se), aj.
7
 

Aksakal a Ucun zase zkoumali, jak pomocí biosorpce odstranit azobarviva Reactive 

Red 195 (RR 195) z vodného roztoku. Jako biosorbent použili šišky borovice lesní 

(Pinus sylvetris). Věnovali se studiu vlivu hodnoty pH, počáteční koncentrace barviva, 

množství biomasy a také době trvání nejúčinnější biosorpce. Na základě tohoto výzkumu 

dospěli k závěrům, že nejlepší hodnota pH je pH=1, a že počáteční koncentrace barviva se 

zvyšuje s klesajícím procentem jeho odstranění. Biosorpční kapacita se zvýšila s rostoucí 



Helena Novotná: Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného pomocí 

borovicových šišek (Pinus sylvestris) 

2012  4 

teplotou, která byla studována v rozsahu od 20 °C do 50 °C. Studovaný biosorbent, tedy 

šiška borovice lesní, byl závěrem vyhodnocen jako dostatečně efektivní a ekonomicky 

výhodný pro odstraňování barviv z vodných roztoků.
10

 

Saha a Orvig se ve své práci zabývali problémem, jak odstranit Cr(VI) z odpadní 

vody pomocí biosorpce, a který biosorbent bude nejvhodnější (řasy, bakterie, houby, aj.) 

Snažili se přijít na ty nejlepší chemické parametry sorbentu a porozumět tak mechanismu 

biosorpce, aby tento proces mohl být využíván nejen v laboratořích, ale rovněž v průmyslu. 

Z jejich výzkumu plyne, že pro odstranění Cr(VI) z vodného roztoku je vhodných mnoho 

druhů biomas, to i šišky borovice lesní (Pinus sylvestris). Proces biosorpce ale není tak 

jednoduché aplikovat na odpadních vodách průmyslových a městských, protože na rozdíl 

od roztoků připravených v laboratořích obsahují huminové kyseliny, různé druhy iontů 

a různých organismů. Při použití na odpadních vodách se mění i podmínky pro proces 

biosorpce, parametry biosorbentu a jeho recyklace.
1 

Elangovan a jeho spolupracovníci pracovali na tom, že experimentálně ověřovali 

vhodnost využití květu lontaru etiopského (Borassus aethiopum) pro biosorpci Cr(VI) 

a Cr(III). Šestimocný chrom se nejprve redukuje na Cr(III) pomocí tříslovin a sloučenin 

fenolu a až pak následuje vlastní sorpce. Při použití kyseliny k aktivaci sorbentu se sice 

zvýšila sorpční kapacita lontaru pro Cr(VI), ale naopak se zase snížila sorpční kapacita pro 

Cr(III). Použití zásad však snížilo jeho sorpční kapacitu pro oba ionty chromu. Dále se 

rovněž věnovali opětovnému použití studovaného biosorbentu.
11

 

Ucun a jeho kolegové studovali biosorpci Cr(VI)
 
z vodného roztoku. Přišli na to, že 

nejlepší podmínky pro sorpci jsou teplota 25 °C, frekvence 150 ot./min a hodnota pH=1. 

S rostoucí koncentrací Cr(VI) ve vodném roztoku, ale docházelo i ke snížení efektivity 

tohoto procesu.
12

 Ke své práci jsem výše uvedené podmínky využila, protože i podle 

diplomové práce Kovaľové
13

 se jeví tyto jmenovanéparametry jako nejvhodnější. 

Výzkumy biosorpce probíhají i na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 

Ostrava, kde se této problematice věnuje Institut environmentálního inženýrství, který se 

hlavně zabývá využitím odpadních materiálů vhodných pro procesy sorpce. Již byly 

zkoumány následující sorbenty: 

 skořápky ořešáku královského (Junglans regia)
14

, 

 šišky smrku ztepilého (Picea abies)
5
, 
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 lusky fazole zahradní (Phaseolus vulgaris)
15

, 

 šišky borovice lesní (Pinus sylvestris)
13

, 

 troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
16

. 

Autoři jednotlivých prací se snažili nalézt optimální podmínky a co nejúčinnější 

biosorpce. 
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3 CHARAKTERISTIKA CHROMU 

V následující kapitole zmiňuji základní charakteristiku a výskyt chromu ve vodách, 

což je pro mou práci velice důležité.  

3.1 Základní charakteristika 

Chrom, latinsky chromium, patří mezi kovy 6. skupiny periodického systému prvků 

a jeho chemická značka je Cr. Byl objeven Louisem Nicolasem Vauquelinem (konec 

18. stol.), který zjistil, že sloučeniny chromu mají různé barevné zbarvení (žlutá, oranžová 

až červená a různé další barvy)
17

. 

Chrom se vyskytuje v oxidačních stavech od −II do +VI, přitom běžné jsou 

oxidační stavy 0, +III, +IV, +VI 
18

. Nejvyšší oxidační číslo je tedy +VI, ale nejstabilnější je 

oxidační číslo +III. Oxidy v nižších oxidačních stavech se projevují zásaditým 

charakterem, a proto vytváří hydroxidy. Vyšší stavy mají kyselý charakter. V nižších 

stavech se mohou vytvořit dokonce i koordinační sloučeniny. V následující Tabulce č. 1 je 

uveden přehled významných vlastností chromu.  

Tabulka 1: Přehled vlastností chromu
19,20

 

Vlastnost Chrom 

Protonové číslo 24 

Molární hmotnost (g/mol) 51,9961 

Elektronegativita 1,6 (III) 2,4 (VI) 

Ionizační energie 0→1 (kJ/mol) 653 

Atomový poloměr (pm) 128 

Teplota tání (°C) 1900 

Teplota varu (°C) 2690 

Standardní potenciál (V) −0,74 (III) 0,32 (VI) 

Hustota v tuhém stavu (kg/dm
3
) 7,14 

Z tabulky č. 1 je patrné, že podle hodnoty standardního potenciálu lze chrom 

zařadit mezi neušlechtilé kovy, které rády pasivují s kyselinami. K pasivaci chromu 

dochází při reakcích s kyselinou dusičnou (HNO3) či lučavkou královskou. Pasivaci lze 

prohloubit anodickou oxidací nebo ponořením do roztoku oxidačních činidel 

(koncentrovaná HNO3, H2O2) a tím se stane chrom odolnějším i vůči zředěným kyselinám, 

protože se změní jeho hodnota potenciálu z −0,74 V až na 1,3 V. Za tepla reaguje 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Nicolas_Vauquelin&action=edit&redlink=1
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s kyselinou sírovou (H2SO4), rozpouští se v kyselině chlorovodíkové (HCl) za vývoje 

vodíku.
19,20

  

V litosféře je chrom zastoupen 0,02 %
20

. Mezi rudy chromu patří například chromit 

(Cr2O3+FeO) a krokoit (PbCrO4)
19,21

.  

3.2 Využití  

Chrom má velké využití. Nejdůležitější rudou pro průmysl je chromit (Cr2O3+FeO), 

ve kterém je část oxidu železnatého (FeO) nahrazena oxidem hořečnatým (MgO) a jsou 

zde v různém obsahu přítomny i křemičité příměsi. Nejkvalitnější rudy chromitu obsahují 

až ½ hmotnostního podílu oxidu chromitého.  

Používá se k elektrolytickému pochromování kovových součástí jako ochrana 

před korozí a dále v ocelářském průmyslu k výrobě speciálních slitin
 
vyznačujících se 

odolností vůči chemikáliím (nerezavějící oceli).
 

Nerezavějící chromniklové oceli 

(18 % Cr, 8 % Ni) jsou konstrukčním materiálem pro výrobu zařízení ve zbrojním, 

chemickém, potravinářském průmyslu, ve zdravotnictví a jinde. 
18,19,20

  

Oxid chromový (CrO3) je složkou pokovovacích lázní a používá se jako oxidační 

činidlo
18

. S fosforem (P) reaguje za výbuchu, zuhelňuje papír, zapaluje líh a síru (S)
19

. 

Může být výchozí látkou pro přípravu některých organokovových sloučenin a esterů 

kyseliny chromové. Estery nachází využití v katalytické chemii
18

. Speciální chromové 

oceli odolávají působení kyselin při obsazích přes 12 % Cr a jsou i žáruvzdorné
20

.  

Významná je i výroba chromových pigmentů s použitím v barvířském a tiskařském 

průmyslu, fotografií a při impregnaci dřeva
18,23

. Síran chromito-draselný (KCr(SO4)2) dříve 

zvaný jako kamenec chromitý se využívá v koželužství
19

. Soli Cr(III) se využívají jako 

potlačující činidla při flotaci barytu
22

. 

Chrom je především využíván v metalurgickém průmyslu, výrobě zrcadel, 

chemickém průmyslu a v koželužnách
23,24

. Sloučeniny chromu mohou obsahovat i některé 

přípravky sloužící jako inhibitory v chladících vodách elektráren
18

, při rozvodu teplé vody 

nebo při čištění kotlů. Se značnou koncentrací chromu se lze setkat i ve vodách 

z hydraulické dopravy popílků
25

.  
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3.3 Výskyt chromu ve vodné matrici 

Chrom se ve vodách vyskytuje v oxidačních stavech Cr(III) a Cr(VI), nebo bývá 

vázán organicky
1,5,14,16,24,26-27

. Mořská voda obsahuje 25-45 % anorganicky vázaného 

Cr(VI), 10-20 % anorganicky vázaného Cr(III) a 45-65 % organicky vázaného Cr(III). 

V Tabulce č. 2 jsou uvedeny maximální koncentrace obsahu chromu pro jednotlivé typy 

vod
21

. 

Tabulka 2: Maximální koncentrace chromu ve vodním prostředí 
21,23

 

Výskyt chromu Obsah chromu 

mořská voda 0,1–5 μg/l 

řeky a jezera 1–10 μg/l 

pitná voda 0,05 mg/l 

kojenecké vody 0,025 mg/l 

Přírodní procesy, jako například zvětrávání hornin může způsobovat výskyt chromu 

nejen ve vodách, ale i v půdách a v ovzduší
26

. Chrom se do vody dostává hlavně 

antropogenní činností a to z průmyslu. Výskyt chromu v půdě nebo podzemní vodě může 

být důsledkem úniku ze skládky nebo špatným nakládáním s odpady, které ve svém složení 

mají chrom.
14

 Další možným zdrojem, jak se chrom dostává do vod nebo půd je mokrý 

a suchý spad
26

. 

V rozborech vody se stanovuje celkový obsah chromu, není rozdělen na Cr(III) 

a Cr(VI). Stanovení těchto oddělených iontů má význam jen při kategorizaci jakosti 

povrchových vod a odpadních vod z průmyslu.
21

  

Stanovení obsahu Cr(VI) se řídí normou ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod. 

Stanovení chromu (VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem
6
. Další 

norma týkající se stanovení chromu ve vodách je ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod. 

Stanovení chromu – Metody atomové absorpční spektrometrie
28

. 

Trojmocný chrom se v rozpuštěné formě nachází jako ion Cr
3+

 a hydrokomplexy 

[CrOH]
2+

 až [Cr(OH)4]
-
.
21,27

 Může se nacházet ve vodném roztoku jako ion [Cr(H2O)6]
3+

.
1 

Chrom se v tomto oxidačním stavu sorbuje na některé hydratované oxidy železa nebo 

manganu v zásaditém prostředí. Na základě této skutečnosti je chrom, vyskytující se ve 

vodách v přírodě, hlavně vázán na látky, které nejsou rozpuštěné.
15
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V anaerobních podmínkách se chrom vyskytuje pouze jako Cr
3+

 a v aerobním 

prostředí výskyt Cr
3+

 formy ovlivňují faktory jako obsah rozpuštěného kyslíku, 

hodnota pH, přítomnost oxidačních a redukčních látek. Forma Cr
3+ 

lehce oxiduje na Cr
6+ 

za 

přispění oxidů manganu v oxidačních stavech Mn(III) a Mn(IV).
15,21,26

 

Šestimocný chrom se ve vodném roztoku okolo hodnoty pH 6 vyskytuje jako žlutý 

chromanový ion CrO4
2-

, je-li hodnota pH v rozmezí 2-6 tvoří se hydrogenchromanový ion 

HCrO4
-
 a oranžovočervený dichromanový ion Cr2O7

2-
, který je silným oxidačním činidlem. 

Oba tyto ionty jsou v roztoku v rovnováze. Při vysokém obsahu chromu může dojít 

k přeměně chromanu na dichroman dle následujícího vztahu: 

2HCrO4→Cr2O7
2-

+H2O       

Pokud je hodnota pH<1 nachází se jako kyselina chromová (H2CrO4), která patří do 

skupiny silných kyselin
1,21

. Během oxidace je Cr(VI) redukován na Cr(III) a vytváří 

meziprodukty Cr(V), Cr(IV) a Cr(II), nicméně výchozí roztoky chromanů nejsou až tak 

silnými oxidačními činidly jako dichromany
1
.  

Šestimocný chrom je dobře rozpustný ve vodě, kromě chromanu olovnatého 

(PbCrO4), chromanu stříbrného (Ag2CrO4) a chromanu barnatého (BaCrO4). Pokud má být 

z vodného prostředí Cr(VI) odstraněn, musí se nejprve zredukovat na Cr(III) železnatými 

solemi nebo huminovými látkami.
15,21
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4 BIOSORPCE 

Obecně lze proces biosorpce definovat jako zachycování těžkých kovů 

z vodných roztoků pomocí biologických materiálů
12

. Využívají se materiály, které jsou 

jednak přírodní (např. mořské řasy, sinice, atd.) nebo i odpady z jiných průmyslových 

procesů (např. z fermentace). Schopnost různých typů biomas odstraňovat a koncentrovat 

těžké kovy více či méně ovlivňují tyto parametry: 

 typ biomasy, 

 směs těžkých kovů obsažených v roztoku, 

 způsob úpravy sorbentu, 

 dodržení požadovaných fyzikálně-chemických úprav používaného sorbentu.
2
 

Proces biosorpce lze definovat jako způsobilost neaktivních částí buněk (buněčné 

stěny) nebo neaktivní (mrtvé) biomasy absorbovat vybrané ionty a molekuly těžkých kovů 

z vodných roztoků
2,4

. Biosorpce těžkých kovů se stala velmi oblíbeným tématem výzkumů, 

ale není to však jediná možnost odstraňování těchto kovů sorpcí.  

Studium biosorpce je založeno na různém úhlu pohledu jednotlivých oborů od 

lékárenství, mikrobiologii až po procesní inženýrství.
4
 Mechanismus sorpce buněčným 

povrchem je založen na vzájemném fyzikálně-chemickém působení mezi studovaným 

kovem a funkčními skupinami (např. aminová, karboxylová, fosfátová a další) a při tom 

nezávisí na metabolismu buněk.  

Tato vazba se může během procesu sorpce měnit z důvodu působení vnějších 

faktorů prostředí jako je například hodnota pH, teplota, přítomnost dalších kovů ve 

vodném roztoku a mnohé jiné. Buněčná stěna se skládá z polysacharidů, lipidů a proteinů. 

Povrchové látky těchto skupin nabízejí pro kovy mnoho vazebných možností. Proces je 

nezávislý na metabolismu a vazba kovů je rychlá a většinou bývá vratná.
2
  

Biosorpci lze podle sil, které poutají studovanou rozpuštěnou látku k povrchu tuhé 

fáze rozdělit na: 

 fyzikální adsorpci – působení mezimolekulárních van der Waalsových sil, 

 chemisorpci – společné elektrony mezi absorbátem a absorbentem, 

 iontovou adsorpci – projev elektrických sil mezi adsorbentem a absorbátem.
3 
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Podle bádání Ucuna a jeho kolegů, dochází během biosorpčního procesu pomocí 

šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) k procesu chemisorpce
12

. Z jejich výzkumu plyne, že 

velikost aktivační energie určuje, jestli se jedná o fyzikální nebo chemickou adsorpci. Při 

fyzikální adsorpci lze snadno a rychle dosáhnout rovnováhy, ale i rychle tuto rovnováhu 

porušit. Energetické požadavky fyzikální adsorpce jsou nízké a síly na ní podílející jsou 

slabé. Za to síly podílející se na chemické adsorpci jsou mnohem silnější, než byly při 

fyzikální.  

Aktivační energie pro chemickou adsorpci je stejného rozsahu jako teplo 

chemických reakcí. Ucun a kolegové také přišli na to, že existují dva druhy chemické 

adsorpce – aktivní a neaktivní. Při aktivní adsorpci se rychlost se mění s teplotou podle 

konečné aktivační energie. Při neaktivní dochází v systémech k chemisorpci velmi 

rychle.
32

 Děj chemisorpce je vázán pouze na adsorpční centra na povrchu adsorbentu 

(fáze, na které dochází k adsorpci) a tvoří se jen jedna vrstva molekul adsorbátu 

(adsorbovaná látka)
3,29

. 

4.1 Rovnováha procesu biosorpce 

Rovnováhu mezi adsorpcí kovu q a zbytkovou koncentrací kovu v roztoku cf lze 

vyjádřit pomocí sorpční izotermy. Tento jednoduchý vztah může být vyjádřen v mnoha 

různých variantách. Biosorpce nemusí být tak exotermická reakce, jako jsou ostatní 

fyzikální adsorpce, protože teplota účinné sorpce se pohybuje v rozmezí 10-70 °C. 

U jednoduchých sorpčních modelů může být vztah mezi adsorpcí kovu q a zbytkovou 

koncentrací kovu roztoku cf matematicky vyjádřen. Nejrozšířenější modely jsou: 

Langmuirův model - stechiometrický poměr je 1:1 (vazebná místa:vázané 

elementy), aktivita povrchových vrstev je úměrná jejich koncentraci a počet vazebných 

míst se nemění.
1-3,30

 

Langmuirův model v hyperbolické formě lze vyjádřit následující Rovnicí 1: 

      
   

     
                     Rovnice 1 

Linearlizované formy Langmuirova modelu viz Rovnice 2 a Rovnice 3: 

  

 
 

  

    
 

 

     
                      

  

 
                                                                          Rovnice 2 
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                                                                    Rovnice 3 

Vysvětlivky jednotlivých veličin: 

q adsorpce kovu z roztoku (mg/g), 

qmax maximální adsorpce kovu z roztoku za určených podmínek (mg/g), 

b Langmuirova konstanta, 

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

Freundlichův model – absorbované množství roste s rostoucí koncentrací. 

U některých látek k nasycení povrchu dochází už jednou absorbovanou vrstvou
1,2,31

. 

Freundlichův model lze vyjádřit následujícím vztahem viz Rovnice 4: 

     
 
 

 
 
           Rovnice 4 

Zlogaritmovaný tvar Freundlichova modelu (viz Rovnice 5): 

            
 

 
                                                                                                  Rovnice 5 

Vysvětlivky jednotlivých veličin: 

q adsorpce kovu z roztoku (mg/g), 

k konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě, 

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

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

4.2 Faktory ovlivňující proces biosorpce  

Efektivita procesu biosorpce může být pozitivně nebo negativně ovlivněna vnějšími 

faktory prostředí, jako je například hodnota pH, teplota a další
2
, které jsou podrobněji 

popsány v následujících kapitolách. 

4.2.1 Hodnota pH 

Hodnota pH patří mezi faktory, které zásadně ovlivňují biosorpci. Vliv hodnoty pH 

působí zejména na chování kovů v roztoku a na aktivitu funkčních skupin zkoumané 

biomasy.
3
 Ovlivňuje nejen sorpční kapacitu, ale i barvu a rozpustnost roztoku

10
. 

S poklesem hodnoty pH dochází k zvyšování příjmu chromu z roztoku. Nejefektivnější je 
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jeho sorpce při hodnotě pH v rozmezí 1-2, což bylo potvrzeno několika výzkumy, které 

provedli například Dean a Tobin (na rašelině), Prakasham a kolektiv a mnozí další.
12

 Při 

této hodnotě pH se Cr(VI) vyskytuje v roztoku hlavně jako chromanový ion (HCrO4
-
) 

a naopak se zvyšující se hodnotou pH přechází na jiné formy
32

. 

Nejlepšího výsledku sorpce, kdy došlo téměř k úplnému odstranění Cr(VI) šiškami 

borovice lesní (Pinus sylvestris) z modelových roztoků Cr(VI), bylo dosaženo při hodnotě 

pH=1 a době expozice 60 min, což ve svých experimentálních měření konstatovala právě 

Kovaľová
13

. 

Složky buněčné stěny bývají protonované nebo deprotonované, což závisí na 

hodnotě pH roztoku. S její rostoucí hodnotou se zvyšuje záporný náboj buněčné stěny. 

Tento proces trvá, dokud nejsou všechna vazebná místa deprotonizována. Lépe pak 

dochází k adsorpci kationtů v roztoku. Pokud se s rostoucí hodnotou pH zvyšuje 

i specifická adsorpce, potom je i lepší konkurence mezi kationty a protony o vazebná místa 

na povrchu buněčné stěny.  

Pro každý kov existuje kritická hodnota pH a pokud roste sorpce určitého kovu nad 

tuto hodnotu pH, kov se již začne srážet.
3,33

 Při nízkých hodnotách pH dochází k sorpci 

aniontů, ale kationty se při této hodnotě již sorbují špatně. Z toho vychází také 

nejvhodnější hodnoty pH, která je pro kationty pH>4,5 a pro anionty 1-4,5.
2
  

4.2.2 Teplota 

Teplota ovlivňuje biosorpci s ohledem na děj, který během procesu převládá
3
. 

Podle výzkumu Ucuna a jeho kolegů je převládajícím dějem chemisorpce. Odstranění 

Cr(VI) z roztoku je ovlivněno teplotou a s jejím růstem do 45 °C by se mělo zvyšovat.
32

 

Teploty nad 60 °C způsobují změnu ve struktuře sorbentu a dochází již ke zhoršení nebo 

úplné ztrátě sorpční kapacity. 

Každá biomasa obsahuje více než jeden typ sorpčních míst, na které se kovy vážou. 

Vliv teploty může přispět ke zvýšení celkového příjmu kovu, což bylo potvrzeno například 

na mikrobiální biomase nasycené draslíkem při adsorpci Cu.
2
 Při teplotě 25 °C mají šišky 

borovice lesní (Pinus sylvestris) téměř shodnou sorpční kapacitu jako při teplotě 40 °C. 

K biosorpci se tedy může využít teplota 25 °C, která je z ekonomického hlediska mnohem 

výhodnější a energeticky nenáročná, protože tato teplota je běžná v laboratoři.
13
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Teplotou mohou být ovlivněny některé faktory procesu biosorpce jako například: 

 stabilita iontu kovu, který se v roztoku vyskytuje, 

 autoprotolytická konstanta vody, 

 rovnováha komplexu sorbent-kov, 

 uspořádání buněčné stěny, 

 ionizace buněčné stěny.
3
 

4.2.3 Koncentrace a druh biomasy 

Doposud bylo zkoumáno velké množství druhů a typů biomasy a v podstatě 

jakákoliv organická hmota, která nás obklopuje, se může jevit jako vhodná pro sorpci. 

Mnoho biologických materiálů dokáže vázat těžké kovy, ale jen některé mají dostatečnou 

vazebnou kapacitu a selektivitu pro těžké kovy, a proto jen určité druhy mohou být využity 

v plném rozsahu pro proces biosorpce.
2
  

Jako sorbentu se využívá například dřevo nebo zemědělské zbytky, slupky od 

banánů, čajové listy, skořápky různých druhů ořechů, řasy, zbytky jablek, odtučněné 

rýžové otruby, upravené lidské vlasy, škrob, vyčerpané kávové sedliny, mikroorganismy 

(např. bakterie, kvasinky, plísně) a další.
2,4,34

  

Ke studiu biosorpce Cr(III) a Cr(VI) byly již použity například tyto sorbenty: 

 rokytník skvělý (Hylocomium splendens)
35

, 

 borovice lesní (Pinus sylvestris)
10,12,32

, 

 hroznovice japonská (Sargassum muticum)
30

, 

 kropidlovec bezkořenný (Rhizopus arrhizus)
2
. 

Sorpce kovu z roztoku závisí na počáteční koncentraci sorbentu, přičemž 

k maximálnímu odstranění kovů dochází při nízkém povrchovém napětí
30

. Zvýšením 

dávky biosorbentu se zvyšuje i účinnost biosorpce
10

. Na druhé straně však vysoké dávky 

biosorbentu nejsou vždy dobré, protože může docházet k tvorbě celků, které ovlivňují 

rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky
14

. 

Se zvyšujícím se množstvím sorbentu šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 

dochází k účinnějšímu procesu sorpce Cr(VI). Pokud je obsah Cr(VI) v modelovém 

roztoku dostatečně nízký, pak je poměr mezi sorpčním povrchem sorbentu k celkové 
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přístupnosti Cr(VI) vysoký a v důsledku čehož je následně odstraněn všechen kov 

vyskytující se v roztoku.
12,13

 

4.2.4 Přítomnost dalších kovů 

Proces biosorpce je využíván především při čištění odpadních vod, které obsahují 

ionty různých těžkých kovů. Přítomnost dalších iontů kovů může však již mít negativní 

účinky na odstraňování požadovaných kovů, protože ionty těžkých kovů se musí potýkat 

o volná vazebná místa. Pokles volných vazebných míst pak vede k nižší efektivnosti 

sorpce. Kationty lehkých kovů nemají tak silnou vazbu jako těžké kovy, proto zde 

nedochází k velkému ovlivnění procesu sorpce.
2,3

  

4.2.5 Počáteční koncentrace kovu 

Množství adsorbovaného Cr(VI) na biomasu se zvyšuje s rostoucí počáteční 

koncentrací kovu v roztoku a trvá, dokud se nezaplní všechna volná vazebná místa. Poměr 

sorpčního povrchu sorbentu o nízkém obsahu Cr(VI) a dosažitelnosti celkového Cr(VI) je 

vysoký, dochází tak k jeho biosorpci z roztoku.
2,12,30

  

Nejvyšší sorpční kapacita je podle Langmuirova modelu I. řádu dosažena při 

obsahu 1 000 mg/l Cr(VI) v roztoku
13

. 

4.2.6 Počet otáček 

Studium vlivu počtu otáček na biosorpční proces Cr(VI) provedl Ucun a kolektiv 

na třepačce za následujících podmínek: hodnota pH=1 a koncentrace roztoku 150 mg/l 

Cr(VI). Bylo zvoleno rozmezí otáček 100-240 ot./min. Procento biosorpce se zvýšilo při 

všech hodnotách zvoleného rozmezí. K nejlepšímu odstranění Cr(VI) z roztoku docházelo 

při 150 ot./ min.
12

  

Kovaľovou bylo ověřeno, že k nejlepšímu odstranění Cr(VI) pro tento sorbent 

dochází při 200 ot./min, ale s vyšším počtem otáček se modelové roztoky již začínají 

zakalovat. Vzorky třepané při 150 ot./min a vzorky při 200 ot./min však vykazují po 

uplynutí 60 min shodnou adsorpční kapacitu.
13
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4.3 Charakteristika použitého biosorbentu 

Samčí a samičí šištice borovice lesní (Pinus sylvetris), viz Obrázek č. 1, vznikají 

v předchozím létě a plně se vyvinou až při jarním bujení. Samčí šištice vypouštějí pyl, 

který tvoří pylová zrna s pylovou láčkou a samičí ho přijímají. Do podzimu se jejich 

velikost zvětší na 1 cm. Začátkem října šišky dozrávají. Semínka z šišek vylétávají od října 

do prosince. Prázdné šišky pak opadávají.
36-38

 

 

Obrázek 1: Šiška borovice lesní (Pinus sylvestris)
38 

V následující Tabulce č. 3 je uvedeno základní taxonomické zařazení borovice lesní. 

Tabulka 3: Taxonomické zařazení borovice lesní (Pinus sylvestris)
36,37

 

Říše rostliny (Plantae) 

Podříše cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení nahosemenné (Pinophyta) 

Třída jehličnany (Pinapsida) 

Řád borovicotvaré (Pinales) 

Čeleď borovicovité (Pinaceae) 

Rod borovice (Pinus) 

Druh borovice lesní (Pinus sylvestris) 

Borovice lesní patří mezi vyšší rostliny a má složitější stavbu a chemické složení 

než mají řasy či mechy. Pro biosorpci je nejdůležitější složení buněčné stěny. Šupiny 

zralých šišek se skládají z buněk epidermu a sklerenchymu, které v buněčných stěnách 
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obsahují celulosu, hemicelulosu, lignin, rosin a tanin.
3,12

 Buněčná stěna je tvořena třemi 

vrstvami: 

 Střední lamela – tato vrstva se vytváří již během buněčného dělení. Tvoří vnější 

stěnu buňky, kterou sdílí se sousedními buňkami. Je složena z peptických 

a proteinových složek.  

 Primární buněčná stěna – vytváří se po vzniku střední lamely a tvoří ji síť 

celulosových mikrofibril. Volné prostory jsou vyplněny hemicelulosou, pektiny 

a také ligniny. 

 Sekundární buněčná stěna - vzniká během růstu a diferenciace buněk a je hrubší 

než primární. Obsahuje 40-60 % celulosy. Skládá se ze tří vrstev, které se liší 

uspořádáním mikrofibril celulosy a chemickým složením.
3,39

 

V buněčných stěnách se mohou zachytávat kromě základních stavebních látek 

i různé organické (např. lignin, kutin) a látky anorganické (např. oxid křemičitý SiO2 

a uhličitan vápenatý CaCO3). Rostliny mohou využívat nejen svého povrchu k zachytávání 

kovů, ale i různých bioakumulačních mechanismů, např. redukce kovů vázaných na 

povrchu plazmatické membrány.
3
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části mé bakalářské práce se budu zabývat metodikou úpravy vzorků 

sorbentu šišek borovice lesní. V Tabulce č. 4 jsou uvedeny všechny důležité údaje, které 

jsem procesu sorpce použila. 

Tabulka 4: Parametry procesu sorpce 

Parametry procesu sorpce 

Zrnitostní třída 1-2 mm 

Aktivační činidlo kyselina chlorovodíková 

Koncentrace aktivačního činidla 1 mol/l; 2 mol/l 

Objem aktivačního činidla 1 l 

Počet otáček 150 ot./min 

Doba chemické aktivace 60 min. 

Složení modelového roztoku dichroman draselný K2Cr2O7 

Koncentrace modelového roztoku 100 mg/l 

Množství modelového roztoku 50 ml 

Doba procesu biosorpce 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12; 24 h 

Doba srážení 2 h 

Vzhledem k tomu, že v práci Kovaľové nebyl před vlastní analýzou Cr(VI) 

vysrážen z filtrátu po biosorpci Cr(III), který může během biosorpce vznikat, protože část 

Cr(VI) může být přeměněn na Cr(III) biosorbentem, porovnala jsem ve své práci rovněž, 

jak velký vliv má tento Cr(III) na spektrofotometrické stanovení Cr(VI). 

5.1 Metodika sběru a úpravy sorbentu 

Šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) jsem sama nesbírala, ale vzhledem k tomu že 

jedním z cílů mé práce bylo ověřit rovněž reprodukovatelnost metody odstranění Cr(VI) 

pomocí šišek borovice lesní, tak jsem použila ke své práci sorbent nasbíraný Kovaľovou.  

Sorbent byl nasbírán na třech lokalitách v období září a října 2010 ve východním 

Slovensku (Prešovský kraj – region Sigord), západním Slovensku (Žilinský kraj – region 

Kysúc) a v Moravskoslezském kraji – (Hukvaldy).
 

Mechanickou a tepelnou úpravu vzorku provedla rovněž Kovaľová a já jsem proto 

takto upravené vzorky již použila k vlastní chemické úpravě a další práci při stanovení 

Cr(VI) před a po vysrážení Cr(III).  

Šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) byly po sběru sušeny při laboratorní teplotě 

(20–25 °C) po dobu 24 h. Po vysušení byly podrceny drtičem Raptor 624, model HT 6523 
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(Werco, Česká republika). Takto podrcený sorbent byl sítován sadou nerezových sít Retsch 

(Germany) na zrnitostní třídu 1-2 mm, protože tato zrnitostní třída vykazovala podle práce 

Mamrillové
5
, nejlepší hodnoty adsorpce pro biosorpci Cr(VI) sorbentem šišek smrku 

ztepilého, a proto tyto zkušenosti využila ke své práci i Kovaľová. 

Biosorbent byl dále tepelně upraven v sušárně ECOCELL standard, fa Brněnská 

medicínská, a.s.–MMM Group (Česká republika), a to při teplotě 105±1 °C do konstantní 

hmotnosti. Stejný postup byl použit i při chemické aktivaci mnou studovaného sorbentu. 

Sušení do konstantní hmotnosti byl důležitý krok práce k zajištění přesné navážky sorbentu 

pro další úpravu a stanovení koncentrace šestimocného chromu. 

Chemická aktivace sorbentu se prováděla vzhledem k tomu, že na povrchu buněčné 

stěny biosorbentu je velké množství různých funkčních skupin, které mají schopnost 

zachytávat a vázat kovy z roztoků. Jako aktivační činidlo byla použita pouze kyselinu 

chlorovodíková (HCl) o koncentraci 1 mol/l a 2 mol/l. K aktivaci jsem nevyužila žádnou 

zásadu (např. NaOH), protože podle zkušeností Mamrillové
5
 a Březinové

14
 není vhodná, 

z důvodu nízké účinnosti sorpce a hodnotě pH, kterou se vymýváním v destilované vodě 

nepodařilo snížit. 

K chemické aktivaci jsem použila 10 g mechanicky a tepelně upraveného 

sorbentu na 1 l aktivačního činidla. Upravený sorbent jsem navážila na analytických 

vahách TB–215D firmy Denver Instrument (Germany). Navážený sorbent jsem nasypala 

do umělohmotných vzorkovnic, které jsem naplnila aktivačním činidlem, tedy kyselinou 

chlorovodíkovou (HCl) o koncentracích 1 mol/l a 2 mol/l. Nádoby jsem umístila na 

třepačku GFL 3031 firmy Helago CZ, s.r.o. (Česká republika) a nechala aktivovat po dobu 

60 min. při 150 ot./min, protože tyto podmínky byly Kovaľovou vyhodnoceny jako 

nejlepší pro další použití sorbentu. Po aktivaci na třepačce jsem vzorky procedila přes 

umělohmotné sítko a sorbent promývala destilovanou vodou a ponechala stát v destilované 

vodě 24 h, z důvodu odstranění zůstatku aktivačního činidla. Po 24 h jsem biosorbent opět 

důkladně promyla a dala sušit do sušárny při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. 

Na následujícím Obrázku č. 2 je zobrazeno schéma základního postupu práce se 

sorbentem před jeho využitím pro proces biosorpce. 
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Obrázek 2: Úpravy sorbentu 

5.2 Ověření reprodukovatelnosti metody stanovení biosorpce Cr(VI) 

Kinetiku adsorpce Cr(VI) jsem prováděla na modelovém roztoku dichromanu 

draselného (K2Cr2O7), který vyrábí firma Penta (Česká republika). Tento modelový roztok 

měl počáteční koncentraci shodnou s koncentrací, jež použila Kovaľová, tedy 100 mg/l a to 

z důvodů srovnání výsledků s Kovaľovou. Modelový roztok jsem připravovala vždy v den 

práce čerstvý ředěním ze zásobního roztoku. 

Na analytických vahách Denver Instrument (Germany) jsem si do umělohmotných 

vzorkovnic navážila 1 g s přesností na tři desetinná místa mechanicky, tepelně a chemicky 

upraveného sorbentu a zapsala si skutečnou navážku s ohledem na další výpočty a co 

nejpřesnější výsledky. Následně jsem k němu přidala 50 ml modelového roztoku dichromanu 

draselného o koncentraci 100 mg/l. Sorbent jsem třepala na třepačce při otáčkách 150 ot./min 

po dobu 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12 a 24 h.  

Vždy v přesně stanovený čas jsem vzorky odebrala a zfiltrovala přes filtr s průměrem 

18,5 cm a plošné hmotnosti 84 g/m
2
 a provedla jsem jejich spektrofotometrickou analýzu na 
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přístroji HACH typu DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Německo) podle normy  

ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod. Stanovení chromu (VI). Spektrofotometrická metoda  

s 1,5-difenylkarbazidem
6
. Celou dobu práce jsem přísně hlídala hodnotu pH. K jeho měření 

jsem použila stolní pH metr ION 340i (WTW, Česká republika).  

Vzorky modelových roztoků a výsledných filtrátů jsem naředila tak, aby jejich 

koncentrace odpovídala rozmezí kalibrační přímky přístroje (0-2 mg/l). Poté jsem provedla 

podle výše uvedené normy srážení Cr(III) a nechala vzorky 2 h stát, aby se vytvořila 

sraženina Cr(III). Po uplynutí doby srážení jsem vzorky zfiltrovala přes membránové filtr 

PRAGOPOR 6 (PRAGOCHEMA spol. s. r. o.) a provedla spektrofotometrickou analýzu 

Cr(VI). Všechny laboratorní práce jsem provedla na Vysoké škole báňské - Technické 

univerzitě Ostrava v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství.  

Z naměřených hodnot počátečních koncentrací ci a konečných koncentrací cf jsem 

vypočítala adsorpci q Cr(VI) podle Rovnice 6. Adsorpci jsem vypočítala pro vzorky před 

srážením a po srážení a provedla jejich srovnání. Do porovnání jsem zahrnula i výsledky 

Kovaľové
13

. 

   
          

 
                                                                                                             Rovnice 6 

Vysvětlivky jednotlivých veličin: 

q adsorpce kovu z roztoku (mg/g), 

V objem modelového roztoku (l), 

ci počáteční koncentrace modelového roztoku (mg/l), 

cf konečná koncentrace modelového roztoku (mg/l), 

S množství přidaného sorbentu do modelového roztoku (g). 

Pro výpočty a znázornění závislosti adsorpce Cr(VI) před a po srážení pomocí šišek 

borovice lesní (Pinus sylvestris) na čase jsem využila program Microsoft Office Excel 2007. 

Na Obrázku č. 3 je pro přehlednost znázorněno schéma použitého procesu modelování 

kinetiky adsorpce a rovnováhy sorpčního procesu. 
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Obrázek 3: Kinetika adsorpce Cr(VI) 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole jsou hodnoceny a diskutovány zjištěné výsledky ověření 

reprodukovatelnosti metody na odstranění Cr(VI). Dále je zde posouzen vlivu Cr(III) na 

spektrofotometrické stanovení Cr(VI). 

Na Obrázku č. 4 je zobrazen vliv koncentrace aktivačního použitého pro chemickou 

aktivaci sorbentu na vlastní proces sorpce Cr(VI) z modelového roztoku bez vysrážení 

Cr(III). Z grafu je patrné, že sorbent aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

2 mol/l (2M/1HCl/1-2) má při stejných podmínkách jako sorbent aktivovaný 1 mol/l HCl 

(1M/HCl/1-2) nepatrně vyšší sorpční kapacitu. Průběh obou křivek je podobný, ale křivka 

znázorňující závislost sorpční kapacity na době aktivace pro kyselinu chlorovodíkovou o 

koncentraci 1 mol/l (1M/HCl/1-2) má plynulejší průběh.  

 

Obrázek 4: Vliv koncentrace aktivačního činidla na proces biosorpce Cr(VI) bez srážení Cr(III) 

Vysvětlivky k obrázku: 1M/HCl/60/1-2 a 2M/HCl/60/1-2 – 1M, 2M – koncentrace aktivačního činidla 

(mol/l), HCl – aktivační činidlo, 60 – doba chemické aktivace sorbentu (min), 1-2 – zrnitostní třída (mm), 

q  – sorpční kapacita (mg/g), t – čas (h) 

Obrázek č. 5 zobrazuje vliv koncentrace aktivačního činidla na proces biosorpce, 

při kterém byl z roztoku vysrážen Cr(III) před spektrofotometrickým stanovením Cr(VI), 

který může rušit vlastní stanovení. Při použití kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 

2mol/l (2M/HCl/1-2) je proces sorpce účinnější než za použití 1 mol/l HCl (1M/HCl/1-2). 

Nejlepší sorpce šestimocného chromu z vodného roztoku je dosaženo při době třepání po 
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dobu 24 h, ale při použití kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 2 mol/l má sorbent vyšší 

sorpční kapacitu (q=4,84 mg/g) což je vlastně 97% účinnost procesu.  

Obě křivky mají opět velmi podobný průběh, ale křivka znázorňující sorpci 

šestimocného chromu sorbentem aktivovaným kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

2 mol/l (2M/HCl/1-2) má plynulejší průběh než křivka znázorňující sorpci šestimocného 

chromu sorbentem aktivovaným aktivačním činidlem o koncentraci 1mol/l (1M/HCl/1-2). 

Z obou grafů je zřejmé, že pro proces biosorpce je vhodnější použití kyseliny 

chlorovodíkové o koncentraci 2 mol/l. 

 

Obrázek 5: Vliv koncentrace aktivačního činidla na proces biosorpce Cr(VI) se srážením Cr(III) 

Vysvětlivky k obrázku: 1M/HCl/60/1-2 a 2M/HCl/60/1-2 – 1M, 2M – koncentrace aktivačního činidla 

(mol/l), HCl – aktivační činidlo, 60 – doba chemické aktivace sorbentu (min), 1-2 – zrnitostní třída (mm), 

q  – sorpční kapacita (mg/g), t – čas (h) 

Na Obrázku č. 6 je znázorněn průběh sorpce bez a s využitím srážení Cr(III). 

Křivka znázorňující adsorpci s použitím srážení (1M/HCl/1-2/sražené) má občasné 

výkyvy. Tyto odchylky od plynulosti mohou být způsobeny i nepřesnostmi při práci 

(směrodatná odchylka stanovení je ±0,4 mg/l). Je zřejmé, že vysrážení Cr(III) nemá vliv na 

stanovení Cr(VI). Pro obě křivky je nejlepší adsorpce dosáhnuto při 24 h třepání.  

Vzorek analyzovaný před vysrážením Cr(VI) měl opět nepatrně vyšší sorpční kapacitu, 

(q=4,60 mg/g, tj. účinnost 92 %) než vzorek měřený po vysrážení Cr(III) (q=4,43 mg/g, 

tj. účinnost 89 %). Hodnoty sorpční kapacity při použití (1M/HCl/1-2/sražené)  
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a (1M/HCl/1-2/nesražené) se liší o 3%. Z toho je zřejmé, že vysrážení Cr(III) nemá velký 

vliv na stanovení Cr(VI). 

 

Obrázek 6: Porovnání srážených a nesrážených vzorků aktivovaných HCl o koncentraci 1 mol/l 

Vysvětlivky k obrázku: 1M/HCl/60/1-2/nesrážené, 1M/HCl/60/1-2/srážené -1M – koncentrace 

aktivačního činidla (mol/l), HCl – aktivační činidlo, 60 – doba chemické aktivace sorbentu (min),  

1-2 – zrnitostní třída (mm), nesrážené – bez vysrážení Cr(III) z roztoku, srážené – Cr(III) vysrážen 

z roztoku, q  – sorpční kapacita (mg/g), t – čas (h) 

Obrázek č. 7 znázorňuje, jak má proces srážení Cr(III) vliv na stanovení Cr(VI). Při 

obou procesech je dosahována poměrně vysoká sorpční kapacita šestimocného chromu 

studovaným sorbentem, ale při srážení je průběh sorpce plynulejší.  

Při práci bez srážení vzniká více odchylek od plynulosti křivky, které mohou být 

způsobeny tím, že Cr(III) není vysrážen a ovlivňuje objektivní stanovení Cr(VI) 

spektrofotometrickou metodou. Vyšší adsorpce je dosahována při 24 h agitaci na 

třepačce při použití (2M/HCl/1-2/nesražené) (q=4,84 mg/g, tj. účinnost 97 %), oproti  

(2M/HCl/1-2/sražené) se sorpční kapacita liší o 2 %, což vlastně odpovídá chybě 

stanovení. Z těchto výsledků je patrné, že srážení nemá vliv na stanovení Cr(VI) ani při 

použití vyšší koncentrace aktivačního činidla.  
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Obrázek 7: Porovnání srážených a nesrážených vzorků aktivovaných HCl o koncentraci 2 mol/l 

Vysvětlivky k obrázku: 2M/HCl/60/1-2/nesrážené a 2M/HCl/60/1-2/srážené -2M – koncentrace 

aktivačního činidla (mol/l), HCl – aktivační činidlo, 60 – doba chemické aktivace sorbentu (min),  

1-2 – zrnitostní třída (mm), nesrážené – bez vysrážení Cr(III) z roztoku, srážené – Cr(III) vysrážen 

z roztoku, q  – sorpční kapacita (mg/g), t – čas (h) 

Obrázek č. 8 srovnává výsledky mé práce a Kovaľové
13

. Výsledky práce jsou 

podobné, z toho plyne, že metoda je reprodukovatelná a lze ji používat pro stanovení 

Cr(VI) pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris). U všech tří křivek je shodná doba 

pro nejúčinnější sorpci kovu z vodného roztoku 24 h a rozptyl výsledků je v rámci chyby 

měření používané metody.  

Hodnoty naměřené Kovaľovou a mnou při použití sorbentu aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l (1M/HCl/1-2/nesrážené) se liší o 10 %. Výsledky 

mé práce stanovily vyšší sorpční kapacitu (q=4,60 mg/g, tj. 92 %), která může být 

způsobena zapisováním přesné hodnoty navážky, která nikdy nebyla přesně 1 g. Hodnoty 

mohlo rovněž ovlivnit sušení sorbentu do konstantní hmotnosti po jeho chemické aktivaci. 
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Obrázek 8: Porovnání výsledků vzorků aktivovaných 1 mol/l HCl se vzorky Kovaľové. 

Vysvětlivky k obrázku: 1M/HCl/60/1-2/nesrážené/HN, 1M/HCl/60/1-2/nesrážené/LK, 1M/HCl/60/  

1-2/srážené/HN - 1M – koncentrace aktivačního činidla (mol/l), HCl – aktivační činidlo, 60 – doba 

chemické aktivace sorbentu (min), 1-2 – zrnitostní třída (mm), nesrážené – bez vysrážení Cr(III) z roztoku, 

srážené – Cr(III) vysrážen z roztoku, HN – Helena Novotná, LK – Lucie Kovaľová, q  – sorpční kapacita 

(mg/g), t – čas (h) 

Na Obrázku č. 9 jsou zobrazeny výsledky analýzy vzorků aktivovaných kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l (2M/HCl/60/1-2). Vzorky zpracované mnou 

a Kovaľovou mají nejvyšší sorpční kapacity při třepání 24 h. Stejně, jako na předchozím 

Obrázku č. 8, dosahuje vzorek stanovený Kovaľovou nižší sorpční kapacity (q=4,50 mg/g, 

tj. účinnost 90 %) než vzorek, který jsem analyzovala já (q=4,84 mg/g, tj. účinnost 97 %). 

Rozdíl účinností obou sorpcí je 7 %, což není statisticky významné.  

Vliv na analýzu jednotlivých vzorků má doba, do které jsou hodnoty sorpční 

kapacity stanoveny. Všechny výsledky mé práce byly změřeny do 24 h. Po překročení této 

doby dochází k umělému zvyšování sorpční kapacity vzorků.  
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Obrázek 9: Porovnání výsledků vzorků aktivovaných 2 mol/l HCl se vzorky Kovaľové 

Vysvětlivky k obrázku: 2M/HCl/60/1-2/nesrážené/HN , 2M/HCl/60/1-2/nesrážené/LK, 2M/HCl/60/  

1-2/srážené/HN - 2M – koncentrace aktivačního činidla (mol/l), HCl – aktivační činidlo, 60 – doba 

chemické aktivace sorbentu (min), 1-2 – zrnitostní třída (mm), nesrážené – bez vysrážení Cr(III) z roztoku, 

srážené – Cr(III) vysrážen z roztoku, HN – Helena Novotná, LK – Lucie Kovaľová, q  – sorpční kapacita 

(mg/g), t – čas (h) 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo ověření reprodukovatelnosti metody stanovení 

biosorpce Cr(VI) na šiškách borovice lesní (Pinus sylvestris). Srovnat výsledky mé práce 

s prací Kovaľové, která ve své práci určila nejvhodnější podmínky pro biosorpci Cr(VI) 

a já jsem tyto podmínky aplikovala pro mou práci. Dále jsem měla vyhodnotit vliv Cr(III) 

na stanovení Cr(VI) a porovnat, jak velký vliv má Cr(III) na spektrofotometrické stanovení 

Cr(VI), pokud Cr(III) napřed vysrážíme. 

Z výsledků práce plyne, že metodu stanovení biosorpce Cr(VI) na šiškách borovice 

lesní (Pinus sylvestris) jsou reprodukovatelné, protože výsledky mé práce a Kovaľové mají 

podobný charakter a jsou v souladu s chybou stanovení. Nepotvrdilo se tedy, že Cr(III) má 

vliv na stanovení Cr(VI) pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris), protože hodnoty 

Cr(VI) stanovené spektrofotometricky po vysrážení Cr(III) jsou shodné s výsledky Cr(VI) 

nebo se liší pouze minimálně. Vliv Cr(III) na stanovení Cr(VI) může ovlivňovat složení 

buněčné stěny sorbentu. Není tedy řečeno, že použití jiného sorbentu nemůže dát jiné 

výsledky práce a potvrdit, že Cr(III) má vliv na další stanovení Cr(VI). 

Šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) patří mezi levnou odpadní biomasu, která je 

dostupná po celé Eurasii. Tento biosorbent má vysokou účinnost odstranění Cr(VI) 

z vodného roztoku. 
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