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Anotace 

Diplomová práce se zabývá studiem vhodných podmínek biosorpce šestimocného chromu z vodné matrice s využitím 

neaktivované kůry plodu pomerančovníku pravého (Citrus chinensis), jako možného sorbentu. V obecné teoretické 

části práce je popsána zátěž životního prostředí šestimocným chromem. Dále jsou zde popsány dekontaminační 

techniky, princip, metody, faktory ovlivňující biosorpce a popis zvoleného sorbentu. V části praktické je pak popsána 

příprava sorbentu a také vlastní výzkum. Využitelnost zvoleného biosorbentu byla ověřena stanovením jeho sorpční 

kapacity v závislosti na pH a zrnitosti. Analýza vzorků byla provedena molekulovou spektrofotometrickou metodou 

s 1,5-difenylkarbazidem. 

Klíčová slova  

Chrom Cr
VI
, biosorpce, biosorbent, pomerančová kůra, pH (potenciál vodíku)  

Annotation 

This thesis deals with the study of appropriate conditions biosorption of hexavalent chromium from aqueous matrix 

using an inactivated fetal orange peel right (Citrus chinensis), as a potential sorbent. In general, the theoretical part of 

the thesis describes the environmental burden hexavalent chromium. There are also described decontamination 

techniques, principles, methods, factors affecting biosorption and description of the selected sorbent. The practical 

part is then described the preparation of sorbent and its own research. Applicability selected biosorbents was verified 

by determining its sorption capacity depending on pH and particle size distribution. Analysis of samples was 

performed molecular spectrophotometric method with 1.5 Diphenylcarbazide. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Antropogenní činnost, je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících zdraví lidské populace a životní prostředí. 

Vzrůstající rozvoj techniky, industrializace a zvyšující se nároky spotřební společnosti, znamená větší spotřebu 

materiálů, snížení zásob neobnovitelných zdrojů a zvyšování množství odpadů, ať už z prvovýroby, či ze spotřeby. 

Navzdory jednotlivým programům, zavádění čisté produkce, ekologických managementům podniků, nadále dochází 

při průmyslové výrobě, zemědělské výrobě a v dalších odvětvích ke znečišťování jednotlivých složek životního 

prostředí. Tyto složky jsou pak kontaminovány jednotlivými prvky, které ať už jsou nazvány kontaminanty, 

polutanty, těžké kovy, či jinak, mohou svým chemickým složením, chemickými reakcemi v prostředí, množstvím 

a to i v případě výskytu jen jako stopové prvky, negativně ovlivnit fungování přirozených procesů v daném 

prostředí. Z velké části mají tyto prvky nežádoucí zdravotní a environmentální účinky. Jedním z  nejzávažnějších 

toxických kontaminantů, pocházející z antropogenní činnosti, nacházejícím se ve vodném prostředí, je i šestimocný 

chrom (Cr
VI

), jehož odstranění z vodného prostředí řeším v této práci. 

V předložené diplomové práci se zabývám studiem podmínek, které by mohly studovaný proces sorpce 

šestimocného chromu (Cr
VI
) na chemicky neupraveném sorbentu ještě dále vylepšit. Ve své závěreční práci chci 

proto studovat, za jakých nejvhodnějších podmínek dochází, pokud možno k maximální eliminaci šestimocného 

chromu metodou biosorpce při použití vhodného biosorbentu, kterým je neaktivována pomerančová kůra.  

Hlavním cílem mé diplomové práce je: 

 Obecně popsat a nastudovat metodu biosorpce, charakterizovat použitý biosorbent, tedy neaktivovanou 

pomerančovou kůru.  

 Studium nejvhodnějších podmínek, při kterých dochází k odstranění Cr
VI

 z vodného prostředí, 

prostřednictvím aplikace metody biosorpce. 

 Shrnutí zjištěných poznatků, vyhodnocení výsledků dané problematiky a návrh dalšího možného postupu 

v řešené problematice. 
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2 OBECNÁ TEORETICKÁ ČÁST 

V životním prostředí podléhají kontaminanty transformačním a transportním procesům. Většina z těchto 

kontaminantů je odolná vůči rozkladu. Tato persistence může zapříčinit jejich kumulaci v živých organismech a tím 

negativně ovlivňovat jejich životní pochody. Těžké kovy, mezi které patří i chrom jsou právě takovými 

kontaminanty. 
1
  

2.1 Šestimocný chrom   

Závažným problémem životního prostředí je kontaminace vod těžkými kovy, kdy tato často vede až 

k ekologické nerovnováze, popřípadě poškození živých organismů a lidského zdraví. V odpadních průmyslových 

vodách často dochází k výskytu iontů těžkých kovů (chrom, olovo, měď, nikl, kadmium), které svou vysokou akutní 

toxicitou mohou poškodit veškeré živé organismy. 
1 
Část těžkých kovů se přirozeně vyskytuje v horninovém 

prostředí, odkud se uvolňují do jednotlivých složek životního prostředí větší část těžkých kovů, kontaminující tyto 

složky však pochází z antropologické činnosti. Zvyšující používání těchto látek v průmyslu a zemědělské výrobě, 

má za následek vznik velkého objemu odpadní vody, kontaminovaných těžkými kovy, které jsou vysoce toxické. 

Mezi jednotlivými složkami jsou kovové ionty deponovány na velké vzdálenosti, přitom kontaminují půdu 

i podzemní vodu. Hromadí se v živých pletivech a tkáních živých organismů, především díky své schopnosti 

bioakumulace a to prostřednictvím potravinového řetězce.
1-3

 

Chrom (Chromium, Cr) je dvacátým čtvrtým nejvíce se vyskytujícím prvkem zemské kůry.
4
 Chrom je 

nejtvrdším elementárním kovem a projevuje se mimořádně nízkou reaktivitou a značnou chemickou odolností. 

Tento kov patří mezi přechodné kovy, je uveden v 6. skupině a jeho valenční elektrony se pohybují v d-sféře. 

Magnetické vlastnosti chromu se mění s teplotou, kdy při pokojové a nižší teplotě se projevuje antiferomagneticky a 

při teplotě nad 38 °C, přechází do paramagnetického stavu.
1,5

 

Chrom se vyskytuje v několika mocenstvích, kdy nejstabilnější je v mocenství Cr
III 

a Cr
VI

. Vzácně se 

vyskytují sloučeniny v mocenství Cr
I
, Cr

V 
a Cr

IV
. Sloučenina chromu Cr

IV
-oxid chromičitý (CrO2) se pro své 

feromagnetické vlastnosti používá jako záznamový materiál. Sloučeniny Cr
II
 jsou silnými redukčními činidly, za 

normálních podmínek samovolně oxidují za vzniku Cr
III

 (využití při titracích).Sloučeniny Cr
III

 vznikají například 

rozpuštěním elementárního chromu v neoxidačních kyselinách, jako jsou například kyselina chlorovodíková (HCl) 

nebo kyselina sírová (H2SO4). Sloučeniny mají obvykle zelenou barvu a jsou neomezeně stálé. Jde o sloučeniny 

oxid chromitý (Cr2O3), hydroxid chromitý (Cr(OH)3), chlorid chromitý (CrCl3), síran chromitý (Cr2(SO4)3), 

dodekahydrát síranu draselno-chromitého (KCr(SO4)2·12H2O) a další. 
6-7

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Valence_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrony
http://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_chromit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydroxid_chromit%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_chromit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_chromit%C3%BD
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Vztah mezi trojmocným chromem (Cr
III

) a šestimocným chromem (Cr
VI

) je závislý na několika faktorech. 

K těm nejvýznamnějším patří především hodnota pH prostředí a také oxidační vlastnosti v daném místě. 

Dominantním druhem bývá chrom Cr
III

.
8
  

Sloučeniny Cr
VI 
jsou středně silnými oxidačními činidly. Jedná se například o soli kyseliny chromové, tedy 

chromany (CrO4)
2-

 nebo dichromany (Cr2O7)
2- 

(soli kyseliny dichromové). Obě skupiny mohou ve vodných 

roztocích navzájem přecházet mezi sebou, dle závislosti na hodnotě pH prostředí. Chromany (obvykle žlutá barva) 

jsou stálé v alkalickém prostředí a dichromany (barva oranžová) jsou stabilní v kyselém prostředí. Sloučeninami 

Cr
VI

 jsou oxid chromový (CrO3), dichroman draselný (K2Cr2O7) (používá se jako oxidační činidlo), chroman 

olovnatý (PbCrO4) (nerost krokoit), chroman barnatý (BaCrO4) (žlutý ultramarín), chroman olovnatý (PbCrO4) 

(chromová žluť) a 3ZnCrO4·K2Cr2O7 - podvojná sůl chromanu zinečnatého a dichromanu draselného.
 1,7 

2.1.1 Environmentální a zdravotní zátěž 

Zátěž životního prostředí šestimocným chromem závisí na jeho výskytu a depozici. Cr
VI 

 se vyskytuje ve 

formě záporně nabitých komplexů,  na půdní částice se nenasorbuje a je mnohem mobilnější než Cr
III

. Šestimocný 

chrom je silným oxidačním činidlem. V kontaktu s organickou látkou přítomnou ve směsi, se za anaerobních 

podmínek velmi rychle redukuje na chrom trojmocný. Za aerobních podmínek a bez přítomnosti organických látek 

je naopak stabilní po dlouhou dobu. Chrom Cr
VI 

je vysoce toxický pro vodní organismy a může vyvolat ve vodném 

prostředí dlouhodobě nepříznivé účinky. V atmosféře chrom setrvá průměrně deset dní, poté suchou nebo mokrou 

depozicí přechází do půdy nebo vody.
9-11 

Významné antropogenní zdroje způsobující poškození životního prostředí jsou odpady, ať už z výroby, 

nebo ze spotřeby, komunální odpady, výluhy ze skládek a podobně. Dalšími zdroji jsou odpadní vody 

průmyslového odvětví, zejména z koželužen, barvících a mořících lázní, povrchových úprav kovů a inhibitorů 

koroze. Rovněž operace v zemědělství jako ošetřování plodin (postřiky, insekticidy) nebo ukládání kalů mohou být 

zdrojem environmentální zátěže životního prostředí šestimocným chromem.
9,12

  

Toxicita a zdravotní riziko chromu Cr
VI
. Sloučeniny šestimocného chromu jsou mnohem toxičtější než 

sloučeniny chromu trojmocného. Krátkodobou vysokou expozicí dochází k poškození zdraví v místě kontaminace, 

což se může projevit například vředy na kůži. Při inhalaci může dojít k, podráždění sliznice, perforaci nosní 

přepážky, nebo astmatickým potížím. Při orální užití dochází k poškození trávicího ústrojí, ledvin, popřípadě jater. 

Dlouhodobá expozice se projeví vředy a nádory nosní dutiny, plic a zažívacího traktu, leptavým účinkem na 

sliznici, kůži až k proděravění nosní přepážky.  

http://en.wikipedia.org/wiki/PH
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_chromov%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dichroman_draseln%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chroman_olovnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chroman_olovnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chroman_zine%C4%8Dnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dichroman_draseln%C3%BD
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Sloučeniny šestimocného chromu jsou prokazatelně karcinogenní (způsobují rakovinu plic), rovněž jsou 

možnými mutageny.
12-13

  

2.1.2 Legislativa, způsoby zjišťování a měření chromu 

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí před výše popsanými účinky chromu a jeho sloučenin, 

respektive jeho odstraňování, popřípadě snižování škodlivosti jeho výskytu úzce souvisí s požadavky na monitoring 

jednotlivých složek životního prostředí. Veškeré operace, musí být rovněž podpořeny kvalitními, právně 

vymahatelnými, legislativními nástroji vnitrostátními i mezinárodními.  

Legislativní nástroje. Příkladem takovéto legislativy potřebné pro zhodnocení zdravotního rizika je Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., ve kterém se stanoví expoziční limity chromu v ovzduší pracovišť. Jedná se přípustné 

expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustnou koncentraci (NPK-P), které jsou stanoveny takto: 

 sloučeniny Cr
VI

: PEL – 0,05 mg.m
-3

, NPK – P – 0,1 mg.m
-3

;  

 ostatní sloučeniny chromu: PEL – 0,5 mg.m
-3

, NPK – P – 1,5 mg.m
-3

. 
14

 

Důležitým nástrojem týkající ochrany životního prostředí je například směrnice Rady 76/464/EHS 

o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství, je 

legislativním nástrojem evropského společenství (ES). Tato směrnice upravuje vypouštění chromu a jeho sloučenin 

do vodního prostředí.
15

  

Legislativními nástroji v ČR jsou pak především zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 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.
16

  

Ze základních legislativních nástrojů jsou pak odvozeny další normativy jako například Ohlašovací práh 

úniku chromu do vody (50 kg∙rok
-1

) v registru IRZ . Využívání těchto informací vede ke snížení znečištění vodního 

prostředí chromem a jeho sloučeninami v České republice.
17 
Příklad jednoho povinného hlášení uvádím v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Hlášené nadlimitní úniky chromu za rok 2011 (převzato a upraveno)
 18

 

ORGANIZACE/PROVOZOVNA 
Úniky do vody 

kg∙rok
-1 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s./ČOV Brno Modřice 192  

Ostravské vodárny a kanalizace a. s./Provoz ČOV 167  

TOMA, a.s./ČOV Otrokovice 78,9  

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA a.s./BČOV Pardubice 431,2  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s./ČOV Jihlava  318 

VODÁRNA PLZEŇ a.s./ČOV Plzeň 216  

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s./ČOV Trutnov 93,24  

Vysvětlivky: ČOV – čistírna odpadních vod, BČOV – biologická čistírna odpadních vod 

Zvolení vhodné techniky dekontaminace tak, aby po jejím použití koncentrace chromu a jeho sloučenin byla 

v souladu s platnou legislativou, předchází kvalitní monitoring těchto polutantů.  

Měření a zjišťování chromu: 

Nejčastější metodou ke stanovení celkového chromu ve vodných roztocích je optická metoda atomové 

absorpční spektrofotometrie (AAS). Principem této metody, je absorpce vhodného elektromagnetického záření 

volnými atomy v plynném stavu. K atomizaci dochází plamenem - plamenová absorpční spektrofotometrie  

(F-AAS), nebo elektrotermickou atomizací vzorku - metoda ETA-AAS. Tyto metody se používají ke stanovení 

celkového, popřípadě trojmocného chromu, ale pro stanovení chromu Cr
VI

 je použít nelze a proto je nebudu dále 

rozvádět.
19

 

2.1.3 Současné dekontaminační technologie odstraňování chromu 

Technologie odstraňování těžkých kovů se liší podle toho, ze které složky životního prostředí je kontaminant 

odstraňován. Vodné prostředí se dekontaminuje například metodami využívajícími různých iontových výměn, 

oxidačně-redukčního potenciálu iontů, či různých srážecích postupů. 

Technologie iontové výměny, ionexové, využívající organické pryskyřice. Tato metoda využívá schopnosti 

látek zvaných iontoměniče neboli ionexy, což jsou např. syntetické organické pryskyřice (organické molekuly na 

bázi kopolymerů styrenu, polyethylenaminů a kyseliny akrylové) vyměňovat formou disociace ionty mezi 

ionexovou fází a roztoky elektrolytů. Tyto látky trojrozměrného uspořádání s pevně vestavěnými funkčními 

skupinami poskytují pomocí disociace fixované ionty. Konec makromolekuly ionexu s touto disociovanou funkční 

skupinou reaguje na jiný ion, který přitahuje z prostředí, přičemž ho v tomto prostředí nahradí svým iontem 

http://tomcat.cenia.cz/irz/subjekt.jsp?rok=2011&id=174774
http://tomcat.cenia.cz/irz/subjekt.jsp?rok=2011&id=177202
http://tomcat.cenia.cz/irz/subjekt.jsp?rok=2011&id=176922
http://tomcat.cenia.cz/irz/subjekt.jsp?rok=2011&id=175524
http://tomcat.cenia.cz/irz/subjekt.jsp?rok=2011&id=173601
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příslušného náboje. Výhodou této metody je její použitelnost při zpracování velkých objemů polutantů. Tato metoda 

je velice účinná i při nízkých koncentracích iontů. Nevýhodu lze spatřovat v její neúčinnosti při vysokých 

koncentracích iontů. Rovněž je metodou iontově neselektivní, notně citlivou na hodnotu pH a velice nákladnou.
 22-23

  

Srážecí metody jsou rovněž založeny na disociaci iontových kovových sloučenin, které jsou ve vodném 

prostředí rozpustné. Přeměna sloučenin na méně rozpustné může například využít nerozpustnosti některých solí 

kovů ve vodě. Uhličitany a hydroxidy se vysrážejí vápenným mlékem (hydroxid vápenatý), pokud je uhličitan ve 

vodě méně rozpustný než jeho hydroxid, využívá se soda. Dalšími srážecími činidly pak mohou být například 

sulfidy, fosforečnany, nebo jiné organické látky (např. dialkyldithiokarbanáty). Tato metoda je jednoduchá 

a vzhledem k vynaloženým nákladům i efektivní. Rovněž je výhodné, že touto metodou je možné srážet i kovy 

z prostředí obsahující látky tvořící komplexy. V neprospěch pro tuto metodu hovoří vznik velkého kvanta 

odpadních kalů a při menší koncentraci toxických iontů, je tato metoda zjevně neúčinná. Nevýhodný je i požadavek 

na nízké hodnoty pH prostředí
22-23

  

Cementační metoda je určitým typem srážení. V podstatě se v průběhu oxidačně-redukčního děje získá 

čistý ušlechtilý kov vytěsněním kovem méně ušlechtilým. Při procesu se redukuje ušlechtilý kov z mocenství I nebo 

II na mocenství 0, přičemž druhý kov naopak oxiduje do vyššího mocenství z pevné podoby. Podstatný pro reakci je 

redoxní potenciál kovů a děj probíhá ve dvojicích. Cementačními metodami lze získat čistý konečný produkt 

(ušlechtilé kovy) v poměrně vysoké kvalitě. Bohužel opět jeto metoda finančně a časově náročná.
 22-23

  

Elektroextrakce (Electrowinning), je v podstatě elektroforéza kovů z jejich mateřských rud, které byly 

zkapalněny nebo převedeny do roztoků. Elektrolytem, ve kterém je rozpuštěn kov, prochází proud od inertních anod 

ke katodě. Na této katodě se vylučuje kov a na anodě dochází k odvodu plynu (většinou O2 ). Metoda je využívaná 

v dolech a hutích k vytěžení kovů, popřípadě i při výluhu solí z drenáží dolů. Tuto metodu znevýhodňuje možný 

výskyt těžkých kovů, které se při reakci na katodě nevyloučí. Rovněž může nastat zvratný děj, to znamená zpětné 

rozpuštění kovu. 
22-23

 

Membránová technologie je přenos jedné vyselektované složky z roztoku přes polopropustnou membránu. 

Dle vlastností separovaných složek se použije konkrétní typ membrány (membrány pórovité, neporézní nebo 

iontově selektivní). Zvláštním typem membránové technologie je osmóza.  

Osmóza využívá rozdílů v koncentraci dvou roztoků, kdy voda proudí přes membránu z méně 

koncentrovaného roztoku do koncentrovanějšího, do doby srovnání obou koncentrací. U reverzní osmózy teče 

proud vody obráceně a pod dostatečně vysokým tlakem. Tyto metody jsou ideální pro odsolování vody a výrobu 

vod o vysoké kvalitě a čistotě (farmaceutický průmysl, pitnou vodu), nebo pro čištění vysoce ekologicky zatížených 
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odpadních vod (celulosky, textilky, mořící lázně, galvanizovny)a při tom jsou šetrné k životnímu prostředí. Rovněž 

tyto metody jsou drahé a náročné na spotřebu energií.
22-23

  

V následující tabulce 2 srovnávám účinnost některých vybraných dekontaminačních metod.  

Tabulka 2: Srovnání účinnosti vybraných dekontaminačních technik (převzato a upraveno)
 24

 

Metoda Kov 

Výchozí 

koncentrace    

(mmol∙l
-1

) 

Maximální 

odstranění (%) 
Provozní parametry 

Adsorpce na aktivním 

uhlí 

 Cu
II
 

Zn
II 

Cr
VI 

0,580 

0,410 

0,180 

99,93 

80,00 

72,00 

typ a počáteční koncentrace  

modifikujících látek 

Adsorpce na přirozeném 

zeolitu 

Co
II
 

Zn
II
 

Mn
II 

1,700–6,800 

1,500–6,000 

1,800–7,200 

77,96 

45,96 

19,84 

Počáteční koncentrace kovů 

chemická 

Koagulace 

elektro 

Cr
VI 

0,480-2,400 

 

11,50 

 

42,00 

 

Počáteční pH roztoku, koagulační 

dávky, počáteční koncentrace Cr 
+VI

. 

Počáteční pH roztoku a roudová 

hustota 

Biosurfaktant 

(povrchově aktivní 

biomolekuly) 

Cu
II 

Cd
II 

Pb
II 

20,000 

10,000 

80,000 

81,13 

71,17 

89,95 

Počáteční pH roztoku, poměr 

těžkých kovů 

síla iontů NaCl 

Chelatační v 

superkritické kapalině 
Cu

II
 1,600-16,000 63,00 

Počáteční koncentrace kovů, teplota, 

tlak,  koncentrace chelatačního 

činidla 

Vysoko gradientní 

magnetická separace 
Cd

II
 Není známa 99,00 

Počáteční pH roztoku, koncentrace 

železitého iontu (Fe
3+

), intenzita 

magnetického pole 

Ultrafiltrace 

Cu
II
 

Cd
II
 

Zn
II
 

1,000 
jeden kov 95 % 

Více kovů = % pokles 

Aniontové povrchově aktivní látky,  

-počáteční koncentrace, přítomnost 

jiných kovů 
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3 BIOSORPČNÍ METODY 

Výše uvedené metody jsou povětšinou velice nákladné, nebo mohou způsobit jiný environmentální problém. 

Řešením se jeví přesun od konvenčních technologií k technologiím využívajících biosorpčních metod. Biosorpcí se 

odstraňuje z odpadní vody těžký kov, jehož koncentrace ve vodném roztoku je v rozmezí 1-100 mg.l
-1

 a rovněž tam, 

kde se konvenční metody míjí účinkem, nebo by jejich využití doprovázel vznik velkého množství odpadního kalu. 

Biosorpce se rovněž využívá k dekontaminaci odpadní vody s nízkým obsahem kontaminujícího kovu ze zředěného 

vodního roztoku, tam kde by využití selektivního sorbentu pro nahromadění kovu, nebo jeho separace ze směsí 

nebylo dostatečně efektivní.
 26-27

  

Biosorpce jsou zkoumány z těchto několika hledisek: 

 studium sorpčního potenciálu přirozeně se vyskytující biomasy, 

 srovnání efektivity biosorpce s metodami adsorpce na iontoměničích, 

 umělé změny vlastností biosorbentů získaných z přírodních surovin,  

 využití sorpčního potenciálu biomasy komerčním způsobem,
28

 

Sorpční procesy ovlivňují biologickou dostupnost celé řady chemikálií ale i přirozených mikrobiálních 

substrátů. Pojem sorpce zahrnuje adsorpci (vazbu na povrchu) a absorpci (vazbu uvnitř). Proces závislý na 

metabolické aktivitě buněk, které přežívají v prostředí s vysokou koncentrací kovů, nebo akumulují jejich vysoké 

koncentrace kovu, aniž by ovlivnil jejich životaschopnost, se nazývá bioakumulací. Bioadsorpce, neboli biosorpce 

značí tzv. pasivní fyzikálně-chemickou sorpci různých kovů a jejich iontových forem na zvláštní „aktivní místa“ 

specifických molekulárních struktur buněčné stěny. Tento proces je nezávislý na metabolismu buněk, na rozdíl od 

reakcí bioakumulačních.
27-28

 Biosorpční metody, oproti konvenčním dekontaminačním metodám však skýtají řadu 

níže uvedených výhod:  

 procentuálně velká účinnost odstranění kontaminantů,   

 velká rychlost procesu - řádově minuty a hodiny,  

 menší zátěž životního prostředí - omezení odpadů, 

 vysoká efektivnost metod - poměr cena × výkon, 

 možnost regenerace a opětovného použití biosorbentu, 

 neživou biomasu není nutné dopovat živinami, 

 nejsou problémy s metabolickými produkty, toxickými účinky sorbovaných kovů, 

 zpětná výtěžnost sorbovaného kovu. 
23-28
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3.1 Princip a mechanismus biosorpce 

Mechanismus biosorpce se odvíjí od místa uskutečňovaných vzájemných fyzikálně-chemických vazebních 

reakcí mezi kovy a různými chemickými modifikacemi funkčních skupin buněčné stěny.
25-26

 Reprezentativní výběr 

funkčních skupin a třídy organických sloučenin v biomase uvádím na obrázku 1.  

 

Obrázek 1:Reprezentativní funkční skupiny (převzato a upraveno)
25

 

Biosorpce je proces, při kterém dochází zachycení iontu sorbovaného kovu na povrchu sorbentu a který není 

ovlivňován metabolickými inhibitory. Jde spíše o pasivní proces, než o proces stimulovaný energeticky a vychází 

především z afinity mezi biosorbentem a adsorbátem. Mezi kovem a reaktivními skupinami stěn buněk probíhají 

stechiometrické interakce, přičemž buněčné stěny reagují obdobně jako komplexní iontoměnič.
25-26,30

Jak již bylo 

uvedeno výše, průběh biosorpčního procesu se liší v závislosti na místě, kde dochází k vazebné reakci. Dělení 

biosorpčních procesů podle místa vazby schematicky uvádím na obrázku 2. 
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Obrázek 2: Biosorpce dle vazebních míst (převzato a upraveno)
37 

Mechanismy intracelulární akumulace, kdy k vazbě dochází uvnitř buňky po průniku kovu přes buněčnou 

membránu a extracelulární akumulace, což je proces precipitace, kterým se zde nebudu dále zabývat, jelikož 

zkoumání těchto mechanismů není předmětem této práce.  

Podrobněji se budu zabývat mechanismem, týkající se mého sorbentu – pomerančové kůry. Takovým 

mechanismem je:  

Adsorpce na buněčném povrchu lze dle sil, které vážou rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze dělit na 

chemisorpci, fyzikální a iontovou adsorpci.30-31 

Během chemisorpce probíhá navázání sorbovaného materiálu na sorbent specifickým procesem, elektronovou 

vazbou a jen na určité části povrchu sorbujícího materiálu. Na takto vytvořených adsorpčních centrech se vybuduje 

pouze jedna vrstva molekul sorbovaného materiálu, což je důvod nízké sorpční kapacity. Pod mechanismus 

chemisorpce lze zařadit i vznik chelátů a komplexů. Komplexem je sloučenina tvořená jedním nebo více atomy 

MECHANISMY BIOSORPCE 

EXTRACELULÁRNÍ 

AKUMULACE 

ADSORPCE NA 

POVRCHU BUŇKY 

INTRACELULÁRNÍ 

AKUMULACE  

 

Precipitace    
 

Prostá 

iontová 

adsorpce  

Výměnná 

iontová 

adsorpce  

Iontová adsorpce   

Fyzikální 

adsorpce 

Chemisorpce   

Transport přes 

buněčnou 

membránu 
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obklopená ligandy, vzniklá vzájemným působením mezi kationty kovů a některými funkčními skupinami (amino, 

karboxylové skupiny).
30-31   

Fyzikální adsorpce využívá van der Waalsových sil, kdy těmito silami jsou molekuly plynu nebo kapaliny 

přitahovány k povrchu pevné látky. Tento děj probíhá na celém povrchu pevné látky za nízké teploty, která 

postupně díky adsorpčním reakcím narůstá. Tyto síly působí navzájem mezi všemi částicemi, čímž může dojít 

k vytvoření i vícevrstvého molekulového absorbátu. Sorbent tímto získává značnou sorpční kapacitu, která je přímo 

úměrná velikosti sil a pórovitosti sorbentu.
14  

Iontová adsorpce zase staví na Coulombových silách, respektive přitahování opačně nabitých iontů. 

Jmenovanou metodu nutno dále rozdělit dle principu sorbování na jednoduchou adsorpci a výměnnou iontovou 

adsorpci. Rozdíl mezi nimi je znázorněn na obrázku 3.
27

 

 

Obrázek 3: Porovnání adsorpce a iontové výměny (převzato a upraveno)
27 

Z  obrázku 3 je patrné, že v rámci jednoduché iontové adsorpce získá tuhá částice, díky působení 

elektrostatických sil elektrostatický náboj, čímž dojde k přednostnímu odadsorbování jednoho iontu kovu z vodného 

roztoku. Děj probíhá většinou na iontových mřížkách solí nebo hydroxidů, ovšem za předpokladu, že jsou na 

sorbentu všechna vazebná místa volná a ihned přístupná sorbátu z vodného roztoku.
25-27 

Děj lze vyjádřit také 

následujícím vztahem: 

          

Legenda: B     - volné místo vazby 

 M 
+
 - kovový kation 

 BM - adsorbovaný kov navázaný sorbentem 
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Na obrázku 3 je rovněž znázorněna výměnná iontová adsorpce, při které jsou ionty adsorbované z roztoku 

nahrazovány jinými ionty které absorbent vyšle do roztok. Tyto ionty adsorbované z roztoku mohou pocházet jak z 

jeho krystalové mřížky, tak i z vnější části elektrické dvojvrstvy. Děj je možno schematicky zapsat, třeba takto:  

               

Legenda:  Ad - adsorbent 

 B 
+
 - ion uvolněn z adsorbentu 

 C 
+
 - ion uvolněn z roztoku 

Výměnnou kapacitou se nazývá množství iontů, které je schopna vyměnit jednotka hmotnosti suchého 

absorbentu. Iontové adsorpce využívají látky o velké výměnné kapacitě (měniče iontů, ionexy). Jsou to látky buď 

přirozené (minerály typu zeolit]), nebo syntetické organické i anorganické, kdy součástí jejich mřížky jsou 

pravidelně rozmístěné velmi úzké póry. Těmito póry pronikají dovnitř malé ionty a výměna probíhá na vnitřním 

povrchu adsorbentu. Výměnná kapacita tak není závislá na velikosti vnějšího povrchu ani na stupni disperzity.
27,38

  

3.2 Rovnováha a modelování biosorpčního procesu 

Průběh biosorpčního pochodu v experimentálních podmínkách, až po jeho rovnovážný stav, je nutno nějakým 

způsobem také popsat, nebo znázornit. K takovému popisu slouží matematické kinetické a rovnovážné 

modely.
25,27,33 

 

Sorbentní biologický materiál, tedy pevná fáze, díky své afinitě navazuje na sebe sorbát (kovové ionty), který 

je součástí kapalné fáze. Tento proces je možný pouze do dosažení rovnováhy a to mezi nasorbovaným 

kontaminantem a zbytkem sorbátu ve vodném roztoku. Tento jev označovaný jako rovnováha sorpčního procesu a 

je měřítkem účinnosti konkrétního procesu sorpce. Podle množství sorbátu, které sorbent naváže a udrží 

v imobilizované podobě, se posuzuje kvalita sorbentního materiálu.
25,27

 

Výpočet sorpční kapacity, tedy hmotnostní bilance materiálu sorpčního systému, vychází z následujícího 

vztahu:
31

 

  
          

 
 

Legenda: q – sorpční kapacita biosorbentu (mg·g
-1

) 

V – objem roztoku obsahující kov (l) 

Ci – výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg·l
-1

)    

Cf – konečná koncentrace kovu v roztoku (mg·l
-1

)  

S – množství přidané sušiny biosorbentu (g) 
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3.2.1 Matematické modely rovnovážného stavu biosorpcí 

Pro popis poměru mezi koncentrací iontu kovu v roztoku a objemem kovu adsorbovaného pevnou fází v průběhu 

reakce se používají modely rovnovážného stavu biosorpčního procesu Existuje několik modelů, které lze aplikovat 

pro vyjádření rovnovážné závislosti (adsorpční izoterma) mezi koncentrací a adsorbovaným množstvím za konstantní 

teploty při adsorpci jedné složky Dle rešerší uvedených v literatuře jde nejčastěji o modely Langmuira a Freundlicha. 

Adsorpční model Langmuirův (1918) je založen na předpokladu, že sorpční proces probíhá v jedné vrstvě 

(poměr volných vazebných míst a sorbovaného materiál je tedy 1:1) a pevný počet vazebných míst sorbentu 

vykazuje stejnou chemickou afinitu k sorbátu. Dále předpokládá, že jde o sorpci pouze jednoho sorbentu a jedné 

sorbované látky, adsorbované molekuly nemigrují a nedochází k interakci mezi sorbovanými druhy. Lze ho 

matematicky vyjádřit následovně:
25,27 

        
    

      
 

Legenda: q – sorpční kapacita biosorbentu (mg·g
-1

) 

qmax – maximální adsorpce  kovu za daných podmínek (mg·g
-1

) 

Cf – konečná( rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg·l
-1

)  

b – Langmuirova konstanta (stanoveno empiricky) 

Adsorpční model Freundlichův (1906) je nejstarším modelem jednovrstvé adsorpce. Freundlichova 

izoterma je analytickým vyjádřením závislosti adsorbovaného množství na rovnovážném tlaku za konstantní 

teploty. Jelikož adsorpční izoterma mnohdy svým tvarem připomíná parabolu, byla na základě experimentálních dat 

formulována následná exponenciální rovnice:  

     
 

 
  

Legenda: q – sorpční kapacita biosorbentu (mg·g
-1

) 

Cf – konečná( rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku (mg·l
-1

)  

n – konstanta vztažená k maximální vazebné kapacitě 

k – Freundlichova konstanta vztažená k afinitě vazby 

Hodnota konstanty k klesá s rostoucí teplotou, konstanta n je vždy větší než jedna a s rostoucí teplotou se blíží 

jedné. Tento model neuvádí konečnou sorpční kapacitu sorbentu, a proto může být použita jen při nízkých a 

středních koncentracích 
25,27 

Ostatní sorpční modely uváděné v literatuře povětšině případů principiálně navazují na výše uvedené metody, 

eventuálně je rozšiřují.  
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Wang a Chen ve své studii popisují několik z mnoha dalších modelů, jde například o modely:  

  Langmuir-Freundlich model, 

  Redlich-Peterson model, 

  Radke-Prausnitz model, 

 Model distribučního koeficientu,
25

 

Odpadní voda obvykle obsahuje směs kovových iontů, proto byly pro tyto účely vyvinuty multi-sorpční 

modely.  

Jedním z takových modelů je právě Brunauer-Emmett-Teller (BET) model (1938), který popisuje 

multivrstvou adsorpci. Vychází z předpokladu, že Langmuirovy rovnice platí pro každou vrstvu, která se tvoří na 

povrchu a proces probíhá za naprosto identických podmínek. BET model je znázorněn následující rovnicí:
25,27

  

 

   
     

                          
 

Legenda: q– sorpční kapacita biosorbentu 

B – konstanta vztahující se k energii interakce s povrchem 

CS – stupeň nasycení konstantní rozpuštěné látky 

Cf – rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

Q –počet molů rozpuštěné látky adsorbovaných na jednotku hmotnosti adsorbentu při formování 

kompletní monovrstvy na povrchu,  

Dalšími multifunkčními používanými modely jsou například: 

 Langmuirova multi-komponentní metoda, 

 kombinovaná Langmuir-Freundlichova metoda, 

 konkurenční model Redlich-Petersonovu modelu.
25

 

3.3 Faktory ovlivňující biosorpci  

Úspěšnost biosorpčního procesu, respektive mobilitu iontů a vazbu kovů na konkrétní sorbentní materiál 

ovlivňuje několik fyzikálně-chemických činitelů, z nichž některé působí negativně, například snižují sorpční 

schopnosti, nebo naopak pozitivně, kdy může dojít ke zvýšení celkové sorpční schopnosti, zrychlení reakce a 

podobně. Proces podstatně ovlivňují faktory, které jsou v následujících kapitolách popsány. 
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3.3.1 Hodnota pH roztoku  

Významným parametrem v procesu biosorpce se jeví hodnota pH. Se zvyšováním pH (směrem k zásaditým 

hodnotám) se rapidně snižuje rozpustnost kovů, což má za následek vznik oxidů, hydroxidů a jejich sraženin, tím se 

ale celý biosorpční proces zpomaluje. Naopak u některých kovových kationtů (např. Cd, Cu, Zn, Pb, Ni, Mn, Al,) se 

sorpční kapacita se zvyšováním hodnoty pH zvyšuje. Kovové ionty ustálené ve formě záporně nabitých iontových 

komplexů, popřípadě ionty inklinující k silné kovalentní vazbě (jako Ag, Hg nebo Au) se zvýšením hodnoty pH 

mohou projevit poklesem vazebných sil. Při nižších hodnotách pH dochází k protonaci aktivních vazebních míst, v 

důsledku čehož může dojít k  opačné desorpční reakci jak ukazuje obrázek 4.
26,36 

 

Obrázek 4: Vliv pH na biosorpční proces (převzato a upraveno)
36 

Fürichová porovnává vliv pH na sorpci Cr
VI

 mezi neaktivovanou citrusovou kůrou a citrusovou kůrou 

aktivovanou kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol·l
-1 

 a o stejné zrnitosti 3-4 mm, kdy konstatuje, že při 

pH v hodnotách od pH 1 do pH 2 byla dosažena nejvyšší sorpční kapacita. V případě neaktivovaného sorbentu je tento 

rozsah ještě větší, a to v rozmezí hodnot pH od 1 do 3. Dále uvádí, že od hodnot pH 3 dochází k postupnému snižování 

účinnosti sorpce u aktivované pomerančové kůry o více jak 50 % a u neaktivovaného sorbentu o 30 %.  

Rovněž Ekpete s kolektivem ve své práci konstatují, že ideální hodnotou pH pro Cr
VI

 se jeví hodnota pH 3, 

kdy z výsledků jeho výzkumu je zřejmé, že účinnost sorpčního procesu v jejich případě dosáhla 90,2 %. Pokles 

účinnosti adsorpce při zvýšením pH může souviset se snížením elektrostatické přitažlivé síly mezi sorbentem a 

sorbovaným iontem. Pokles účinnosti adsorbentů nad pH 3, je v důsledku obsazení míst adsorpce aniontových entit, 

které zpomaluje přístup těmto iontům dále k povrchu sorbentu. Snížení adsorpce při vysokých hodnotách pH může 
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být vysoké, kvůli konkurenceschopnosti oxyanion chrómu a OH iontů a vzhledem k tomu že hodnota pH zvýšila 

celkový povrchový náboj pomerančové kůry, v důsledku čehož se tato stála negativní se účinnost adsorpce 

snižuje.
41 

3.3.2 Teplota 

Názory na ovlivňování biosorpcí teplotou se různí, ale všeobecně je konstatováno, že teplota může proces 

biosorpce ovlivnit. Působí totiž na stabilitu kovu ve vodném prostředí, uspořádání stěn buněk, atd. Například Ekpete 

s kolektivem při studiu adsorpce chromu Cr
+VI

 a zinku Zn
+II

 na slupkách citrusových plodů zjistili že, se 

zvyšováním teploty z 10°C až na 30 °C se zvýšila sorpční kapacita sorbentu, přičemž optimální teplota je okolo 30 ° 

C. Zvyšováním teploty se zvyšuje entropie, což vede ke snížení stability kovových iontů.
41

 Efektem teploty na 

proces biosorpce Cr 
VI 

 se rovněž zabývala Fürichová ve své diplomové práci, kdy udává za nejvhodnější teplotu 

20 °C , přičemž v diskusi uvádí, že teplota v jejím studovaném případě nemá významný vliv na sorpční kapacitu.
42  

Kondapalli s kolegy studoval vliv teploty na rovnováhu, kinetické a termodynamické parametry biosorpce 

Cr
VI

 na rybích šupinách jako vhodném biosorbentu a při diskusi o vlivu teploty vychází z grafu vlivu doby kontaktu 

na odstranění Cr
VI

 na rybích šupinách při různých teplotách (obrázek 5).
43 

 

Obrázek 5: Vliv času na odstranění Cr 
VI 
při různých teplotách. (převzato a upraveno)

43 

Kondapalli považuje dobu kontaktu při různých teplotách za jeden z důležitých faktorů biosorpce. Na základě 

výše uvedeného grafu udává, že účinnost biosorpce při teplotách 20 až 60 ° C se zvyšuje s nárůstem doby kontaktu 

až do 180 min.
43

  

Kuyucak s Voleskym, uvádějí, že při teplotách nad 40 °C se mění textura sorbentu, což má za následek ztrátu 

sorpční kapacity.
35
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Obecně jsou fyzikální sorpční procesy exotermní, což znamená že rovnovážná konstanta klesá s rostoucí 

teplotou.
26

. 

3.3.3 Počáteční koncentrace kovu v roztoku 

Proces biosorpce je závislý na počáteční vstupní koncentraci kovu. Je-li počáteční koncentrace chromu vysoká, 

biosorpce je velmi intenzivní a probíhá, dokud nejsou všechna volná vazebná místa obsazena iontem chromu. 

Například Wang s kolektivem studoval adsorpci šestimocného chromu na skořápkách plodu ořešáku královského 

(Juglans regia). Studium prováděli při vstupních počátečních koncentracích chromu 200, 250, 300, 350, 400, 450 a 

500 mg·l
-1 
a za stabilní teploty 30 °C. Při tom prokázali, že se zvyšující se počáteční koncentrací kovu, roste 

intenzita a stoupá rychlost adsorpce tohoto kovu.
25

 Vzhledem k výsledkům výzkumu, kdy Wang s kolektivem 

zjistil, že i při mezní počáteční koncentraci 500 mg·l
-1 
, adsorpce vykazovala stoupající tendenci, nabízí se možnost 

dalšího výzkumu s vyššími vstupními koncentracemi kovu, jehož cílem je zjistit, za jakých vstupních koncentrací 

dojde ke zvratu, kdy rychlost a intenzita začnou klesat. 

3.3.4 Vliv otáček 

Vliv otáček, to znamená protřepávání, respektive promíchávání sorbentu je dalším z faktorů ovlivňující  

biosorpční procesy. Promíchávání sorbentu je úzce spojeno s dobou, po kterou je sorbent třepán na třepačkách. Ze 

studií otáček biosorpčního procesu jednotlivých autorů vzhledem k ostatním faktorům biosorpce, které se navzájem 

ovlivňují, jedna přesná optimální hodnota otáček jednoznačně nevyplývá. Nejčastější optimální otáčky jsou ve 

studiích uváděny v rozmezí 100 - 300 ot·min
-1

. 
28,43

  

Například Obalová studovala vliv otáček na na sorpci Cr
VI

 pomocí troudnatce pásového při 100, 150, 200 

a 250 ot·min
-1

. Na základě výsledků výzkumu pak Obalová uvádí, že v rámci celého testovaného souboru 

nedocházelo změnou otáček k velkým rozdílům ve výsledné sorpční kapacitě, ani k podstatnému ovlivnění 

sorpčního procesu. 

3.3.5 Přítomnost jiných kovových iontů 

Účinnost biosorpčních procesů se může výrazně snížit, pokud se v roztoku nachází více druhů iontů. Může 

dojít ke vzájemnému střetu mezi ionty kovu, který se sorpcí odstraňuje a ionty dalších kovů o volná vazební místa 

na povrchu sorbentu. Výše inhibice je závislá na příslušné vazebné síle příslušných iontů. Záleží na typu těchto 

cizorodých kationtů. Je známo, že inhibice lehkých, alkalických kovů (K, Na) v důsledku slabších vazebných sil 

proběhne v daleko menší míře něž je tomu třeba u iontů těžkých kovů, nebo radioaktivních prvků. 
26,27
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Přítomnost ligandů (na úrovni, která nezpůsobují vysrážení) mohou eventuálně vést ke tvorbě komplexů, které 

mají vyšší nebo nižší afinitu než ionty, které se sorbují a tím pádem dochází ke zvýšení nebo snížení sorpční 

kapacity. Interakcí aniontů s biosorbenty, dochází ke změně stavu aktivních vazebních míst (vazební síly se zvyšují 

nebo snižují).
26,27

   

3.3.6  Typ a koncentrace biosorbentu  

Účinné odstraňování polutantů z vodného prostředí biosorpcí je závislé na kvalitě tohoto procesu a maximální 

adsorpční kapacitě biosorbentu. Výzkumy v oblasti biosorpčních metod se ubírají rovněž směrem k nalezení 

vhodného biosorbentního materiálu a jeho ideální koncentrace pro dostatečné efektivní adsorbování iontů. Z rešerší 

literatury je zřejmé, že výzkumem prošlo několik typů biosorbentu. Například při užití biomasy, respektive řas se 

ukázalo, že některé druhy vykazují při vázání kovů lepší výsledky než v průmyslu využívané pryskyřice. 
23,26 

Maximální koncentrace biosorbentu, může mít za následek vznik různorodých konglomerátů, které mohou 

v konečném důsledku způsobit porušování biosorpční rovnováhy. Efektivita biosorpčního procesu je pak poměrně 

nižší než u sorbentu méně koncentrovaného. 
23,26 

Vzhledem ke druhu použitého biosorbentu – kůře pomerančovníku 

pravého, budu se tomuto sorbentu v následujících kapitolách věnovat podrobněji 

3.4 Sorbenty 

Sorbentních materiálů je poměrně mnoho, kdy některé z nich jsou pro použití v sorpčním procesu využitelné 

více, jiné méně. Biosorbenty jsou například mikrobiální nebo rostlinné, mrtvé nebo inaktivované biomasy, bakterie, 

houby jíly, odpady a další materiály, které mají tendenci na sebe vázat ionty kovů, zatěžující životní prostředí.
  

3.4.1 Buněčné stěny vyšších rostlin   

Biosorpce probíhá na povrchu buňky, z čehož je zřejmé, že biosorpční pochody se budou rovněž různit, dle 

stavby buněčné stěny jednotlivých biosorbentů. Například grampozitivní bakterie tvoří peptidoglykanová vrstva (až 

90%), teikoová a teikuronová kyselina, naopak gramnegativní teinové kyseliny neobsahují, peptidoglykanová 

vrstva je tenká (cca 10 – 20 %) a nad ní je vnější membrána obsahující fosfolipidy, lipoproteiny a 

lipopolysacharidy. Buněčné stěny hub jsou zase složeny z chitinové vrstvy, proteinů, glykoproteinů. Buněčné stěny 

řas obsahují velké množství alginátu a fukoidinu, proteiny a fosfolipidy. 
26,30 

Vzhledem k tomu, že tyto biosorbenty 

nejsou předmětem mého výzkumu, dále toto téma nerozvádím. 

Pro mé studium, je v návaznosti na mnou zvolený biosorbent (pomerančová kůra) podstatné: 
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Složení buněčných stěn vyšších rostlin. Stěna buňky vyšších rostlin je vnější přesně ohraničená součást 

rostlinné buňky, vymezující její velikost a tvar. Tvoří ji celulosní obal buňky přiléhající z vnější strany k 

cytoplazmatické membráně. Obsahuje převážně molekuly celulosy, hemicelulosy (např. xyloglukany) a pektiny. 

Složena je ze tří vrstev, střední lamely, primární buněčné stěny a plazmalemy (cytoplasmatické membrány). 

Buněčná stěna se vytváří v závěrečné fázi mitózy, kdy dělení jádra již proběhlo a probíhá cytokineze (dělení 

buňky). V rovině dělící se buňky vznikají mikrotubuly, vytvářejí se zde tzv. fragmoplast. a podle mikrotubulů sem 

migrují váčky Golgiho aparátu s pektiny a fúzují zde. Tím vzniká přepážka zvětšující se směrem ke stěnám 

(tzv. centrifugálně), čímž se postupně diferencuje tenká pektocelulosová vrstva – střední lamela.  

Střední lamela vytváří tmel, který spojuje buňky pletiva a případné rozrušení střední lamely (macerace), má 

za následek rozpad pletiva na samostatné buňky. 

Během dalšího vývoje buňky se vytváří mezi střední lamelou a cytoplasmatickou membránou dceřiných 

buněk, sekrecí membránových váčků s pektiny a xyloglukany a syntézou celulosových mikrofibril primární 

buněčná stěna. 

Primární buněčná stěna jak vyplývá z výše uvedeného, sestává ze sítě celulosových fibril propojených 

hemicelulosami. 

Celulosa je polysacharid tvořený až 14 tisíci lineárně uspořádanými glukózovými jednotkami spojenými 

glykosidickými vazbami. Makromolekuly celulózy se spojují vodíkovými můstky do pevných svazků - celulosních 

mikrofibril. 

Hemicelulosy jsou heterogenní polysacharidy, jejichž chemické složení se může u jednotlivých 

systematických skupin značně lišit, např. pro buněčné stěny dvouděložných rostlin jsou charakteristické 

xyloglukany. Hemicelulosy jsou syntetizovány v Golgiho aparátu a do rostoucí buněčné stěny migrují 

sekretorickými vezikuly (váčky).
39

 

Zjednodušený model buněčné stěny vyšších rostlin je znázorněn na obrázku 6. 
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Obrázek 6:Schéma buněčné stěny v rostlinách (převzato a upraveno)
45 

Z tohoto obrázku je patrné že, xyloglukany jsou napojeny na celulosové mikrofibrily. Nezávislou síť mezi 

xyloglukany a celulosou tvoří molekuly pektinů. Střední lamela je pak tvořena pouze pektinem. Další síť tvořená 

strukturními bílkovinami buněčné stěny, především extenziny není na tomto modelu znázorněna.
39 

3.4.2 Deskripce aplikovaného biosorbentu 

Jak uvádím v předchozích kapitolách, pro sorbování iontů těžkých kovů se začíná jako sorbentních materiálů 

užívat různých druhů odpadů a právě takovým odpadem jsou i slupky po konzumaci citrusových plodů (pomeranče, 

mandarinky, grepy). Ve své závěrečné práci studuji vhodné podmínky biosorpce šestimocného chromu na kůře 

plodu z pomerančovníku pravého (Citrus chinensis). Nomenklaturní zařazení této rostliny je uvedeno v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Taxonomické zařazení pomerančovníku pravého (převzato a upraveno)
 40

 

ZAŘAZENÍ NÁZEV LATINSKY 

Doména eukaryota Eucaryota 

Říše rostliny  Plantae 

Podříše vyšší rostliny   Cormobionta 

Oddělení krytosemenné Magnoliophyta 

Třída vyšší dvouděložné Rosopsida 

Řád mýdelníkotvaré Sapindales 

Čeleď routovité Rutaceae 

Podčeleď  Aurantioideae 

Rod citrus Citrus 

Pomerančová kůra obsahuje řadu flavonoidů, což jsou látky rostlinného původu přítomné ve všech rostlinných 

buňkách. Tyto flavonoidy (heterocykly flavonu) jsou sekundární sloučeniny polyfenolů. Takovými látkami jsou 

například tangeritin, rutin, hesperidin, kvercetin a nobiletin. Kůry citrusových plodů obsahují rovně poměrně značné 

množství (uvádí se až 30 %) pektinů. Pektinové látky jsou složité heteropolysacharidy, respektive lineární 

makromolekulární koloidy složené z molekul kyseliny D-galaktouronové, arabinosy, galaktosy, a L-rhamnosy. Na 

obrázku 7 je uveden příklad pektinového řetězce. 

 

Obrázek 7: Příklad řetězce pektinu (převzato a upraveno)
43

 

Mimo flavonoidů a pektinů se pomerančová kůra skládá převážně z celulosy, rozpustných cukrů, bílkovin, 

hemicelulosy, ligninu, barviva chlorofylu, lipidu, některých sloučenin dusíku a dalších nízkomolekulárních 

sloučenin.
46-50

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_galakturonov%C3%A1&action=edit&redlink=1
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Složením pomerančové kůry jak v surovém, tak chemicky modifikovaném stavu se zabývali Peréz Marín 

s kolektivem,  kdy tuto analyzovali metodou FTIR (infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací) a 
13

C NMR 

(nukleární magnetické rezonance spektroskopie  uhlíku). Z výsledků FTIR analýzy, lze popsat základní funkční 

skupiny, které se vyskytují v pomerančové kůře a jejich zapojení do sorpčního procesu (viz obrázek 8).
51

  

 

Obrázek 8: FTIR spektra pomerančové kůry. (převzato a upraveno)
51 

Vysvětlivky: NPK – neaktivovaná pomerančová kůra, MPK – modifikovaná pomerančová kůra 

Na obrázku 8 jsou vyneseny čtyři křivky. Červená křivka značí modifikovanou pomerančovou kůru 

upravenou esterifikací (Karboxylová skupina byla modifikovaná metanolem), křivka tmavě modrá pomerančovou 

kůru modifikovanou metylací aminoskupin formaldehydem (HCHO) a kyselinou mravenčí (HCOOH). Křivka 

zelená je křivkou pomerančové kůry modifikované acetylací amino a hydroxyl skupin sorbentu v acetanhydridu. 

Tyto tři výše uvedené křivky zachovávám v obrázku 8 pouze pro ilustraci rozdílu mezi modifikovanou a surovou 

pomerančovou kůrou. Podstatná v obrázku 8 je čtvrtá modrá křivka neaktivované pomerančové kůry (NPK), která 

se týká mnou zvoleného sorbentu, proto ji popíšu podrobněji. 

Spektra FTIR vykazují řadu adsorpčních vrcholů označujících komplexní povahu zkoumaného sorbentu. 

Široký pík při vlnové délce 3 422 cm
-1
, který vykazovala spektra neaktivované pomerančové kůry, prezentuje 

výskyt makromolekulárních sdružení (pektin, celulosa) a naznačuje rovněž existenci obou aminu a vázané OH 

skupiny. Kmitání –OH skupiny v širokém rozsahu frekvencí, naznačuje přítomnost volných hydroxylových skupin 

vázaných OH skupin v karboxylových kyselinách. Pásmo píku okolo vlnové délky 2 924 cm
-1

 indikuje symetrické 

nebo asymetrické CH vibrace mastných kyselin. Pík při vlnové délce 2 854 cm
-1

 předpokládá symetrickou vibraci 

CH2 skupiny následkem -CH vazeb mastných kyselin. Otisk stopy oblasti 1 000 – 1 200 cm
-1

 značí charakteristické 
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vrcholy celulosy. Oblast pásů kolem 1 647cm
-1

 a 1 736 cm
-1

 orientačně ukazují na volné a esterifikované 

karboxylové skupiny, popřípadě mohou sloužit k identifikaci pektinů. Pík při vlnové délce 1 373 cm
-1

 lze přiřadit 

skupině –COO existující v pektinu.
51 

Na základě výše uvedených informací a vzhledem ke značnému objemu pektinu obsahujícího kyselinu 

galakturonovou, celulosy, hemicelulosy a ligninu obsažených v pomerančové kůře, se tato jeví vhodným sorbentem, 

vyznačujícím se značným sorpčním potenciálem pro biosorpci šestimocného chromu. Vzhledem k tomu, že tento 

sorbent - pomerančová kůra je snadno dostupným odpadem, bude zajímavý i po stránce ekonomické. 
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4 ČÁST EXPERIMENTÁLNÍ 

Vlastní experiment a praktickou část studia vhodných podmínek biosorpce Cr
VI

 s využitím neaktivované 

pomerančové kůry, jsem prováděl v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství, Vysoké školy  

báňské – Technické univerzity Ostrava v období července až srpna roku 2012 a to kontinuálně s Kotlařem Robinem 

(Studium kinetiky sorpce Cr
VI 
na neaktivované pomerančové kůře) a Lašutovou (Studium izoterem sorpce Cr

VI 
na 

neaktivované pomerančové kůře). V této praktické části, dále v jednotlivých kapitolách popíšu a rozvedu následné 

postupy a metodiky: 

 Metodika přípravy biosorbentu. 

 Metodika přípravy modelového roztoku a stanovení Cr
+VI

. 

 Metodika studia podmínek biosorpce.   

4.1 Metodika přípravy biosorbentu 

Relevantní výstup výzkumu závisí nejen na správném vyhodnocení naměřených hodnot, ale i na kvalitě 

přípravy experimentální části, zvolení správného postupu, využití kvalitních přístrojů, nářadí a pomůcek. 

Sběr a prvotní úprava pomerančové kůry. Pomerančová kůra byla sesbírána organizovaným sběrem 

z odpadu domácností a školních jídelen od konce roku 2011 do května roku 2012. Během sběru byla kůra 

pomerančů ručně přetříděna a poškozené části kůry odstraněny. Dále jsem kůru očistil v tekoucí vodě a následně 

promyl destilovanou vodou, kdy jsem celý proces dvakrát opakoval. Poté, abych kůru pomerančů ochránil před 

zplesnivěním, sušil jsem ji teplotou 50-60 °C, v klasické troubě nastavené na program sušení ovoce.  

Úprava zrnitosti následovala po procesu předsušení. Kůru jsem ručně rozdělil na menší části a ty jsem poté 

dále podrtil v mobilním drtiči značky Raptor 624, model HT 6523 (Werco, s.r.o, Česká republika). Takto podrcenou 

pomerančovou kůru jsem ručně přes nerezové, analytické síta značky Retsch (Retsch GmbH, Germany) rozdělil na 

jednotlivé zrnitostní frakce. Na základě rešerší literatury a doporučení ostatních autorů jsem zvolil zrnitostní frakci 

1 – 2 mm, 2 – 3 mm, 3 – 4 mm. Tyto běžně užívané zrnitosti jsem rozšířil o frakci <0,5 mm.  

Tepelná úprava byla provedena po úpravě zrnitostní. Tepelnou úpravu sorbentu jsem prováděl v sušárně 

ECOCELL (Brněnská medicínská technologie, a.s. – MM Group, Česká republika). Pomerančovou kůru jsem sušil 

rozloženou na hodinových sklech, kdy na základě zkušeností Kolářové a Fürichové jsem zvolil teplotu sušení  

60±1 °C ( při vyšší teplotě pomerančová kůra černá).
42,52

 Sorbent jsem takto sušil do konstantní hmotnosti, abych 

zajistil jeho přesnou navážku pro stanovení rovnováhy procesu sorpce. 
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4.2 Metodika přípravy modelového roztoku a stanovení Cr
VI

  

Modelový roztok. Před prováděním vlastních experimentů bylo nutné připravit modelový roztok 

šestimocného chromu Cr
VI

. Pro dosažení zvolené koncentrace 100 mg·l
-1

 šestimocného chromu v modelovém 

roztoku, jsem potřebnou navážku 0,28289 g dichromanu didraselného(K2Cr2O7) ze standardu firmy PENTA 

(PENTA, Česká republika) vážil na analytických vahách typu TB–215D (Denver Instrument, Germany) a doplnil 

destilovanou vodou na objem 1l. Všechny roztoky byly vždy čerstvě připravovány v den použití.  

Stanovení Cr
VI

 – metodika výpočtů. Výpočet sorpční kapacity, což je vlastně hmotnostní bilance materiálu 

sorpčního systému a vychází z následujícího vztahu: 

  
          

 
 

Legenda: q – sorpční kapacita biosorbentu (mg·g
-1

) 

V – objem roztoku  obsahující kov (l) 

Ci – výchozí koncentrace kovu v roztoku (mg·l
-1

)    

Cf – konečná koncentrace kovu v roztoku (mg·l
-1

)  

S – množství přidané  sušiny biosorbentu (g) 

Účinnost biosorpce udávaná v procentech, lze vyjádřit vztahem: 

   
     

  
     

Legenda: Co  počáteční koncentrace iontů kovů (mg·g-1
) 

Ce  rovnovážná koncentrace iontů kovů (mg·g-1
) 

K vyjádření výsledků adsorpce Cr(VI) v závislosti na studovaných podmínkách a čase, které jsem 

znázornila pomocí grafů, jsem využil programu „Microsoft Office Excel “.    

Analýza vstupní a konečné koncentrace Cr
+VI  

Pro stanovení šestimocného chromu ve vodě se využívá molekulové spektrofotometrické metody  

s 1,5-difenylkarbazidem. Tuto metodu stanovení používám i v praktické části této diplomové práci. Metoda je 

normována českou státní normou: „ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod – Stanovení chromu (VI) – 

Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem“ (obrázek 9). 

Norma zpřesňuje spektrofotometrickou metodu stanovení chromu Cr
VI 

 ve vodě. Tuto metodu lze používat ke 

stanovení rozpuštěného šestimocného chromu ve vodách v koncentrační rozhraní 0,05 mg·l
-1

 až 3,05 mg·l
-1

. Hranice 

stanovení je možné rozšířit případným zředěním vzorku. Předúpravou vzorku se docílí stabilizace přítomných oxidačních 
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stupňů chromu Cr
VI 

a Cr
III

. Chrom Cr
VI  

při reakci s 1,5-difenylkarbazidem vytváří chrom-1,5-difenylkarbazonového 

komplexu červenofialového zbarvení. Absorbance tohoto komplexu se měří při vlnové délce 540 nm až 550 nm. Přesná 

hodnota vlnové délky v průběhu provádění experimentu se uvádí do protokolu o zkoušce.
20

 

 

Obrázek 9: Spektrofotometrický přístroj DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Germany) 

4.3 Metodika studia vhodných podmínek sorpce Cr
+VI

 

Jak jsem uvedl v teoretické části této diplomové práce a tak jak zní zadání mé diplomové práce, budu se 

v dalších kapitolách věnovat vhodným podmínkám sorpce šestimocného chromu na pomerančové kůře. Popíšu zde 

metodiky jednotlivých podmínek, kterými jsem se zabýval v rámci experimentů a o antecedencích, které jsem 

neřešil, se zmíním pouze okrajově. V této diplomové práci neřeším například: 

Otáčky. Rozdílné hodnoty otáček nemají na průběh procesu příliš významný vliv, přesto nejvyšší adsorpce Cr(VI) 

bylo dosaženo při použití 150 otáček za minutu,“ (in Horáková)54. Obalová udává shodný výsledek s Horákovou. 

Obalová studovala vliv otáček na sorpci Cr
VI

 pomocí troudnatce pásového při 100, 150, 200 a 250 ot·min
-1 

. Na 

základě výsledků uvádí, že změnou otáček nedocházelo k velkým rozdílům ve výsledné sorpční kapacitě, ani 

k podstatnému ovlivnění sorpčního procesu. Jediné zvýšení sorpční kapacity zaznamenala pouze u dvou vzorků při 

otáčkách 150 a 200 ot·min
-1

.
44 

Z těchto důvodů vliv otáček ve své práci neřeším.  

Je žádoucí, mít možnost srovnávání výsledku experimentů vhodných podmínek biosorpcí šestimocného 

chromu s využitím stejných, popřípadě i různých sorbentů, zpracovávaných v laboratořích Institutu 
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environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava, beru v potaz doporučení kolegů, řešitelů biosorpcí Cr
VI 

. 

Hodnota potenciálu vodíku (pH), je jak vyplývá z obecné části teoretické a rešerší patřičné literatury jedním 

z nejdůležitějších atributů v procesu biosorpce šestimocného chromu. Z tohoto důvodu se budu hodnotou pH 

zajímat v této práci primárně.  

4.3.1 Hodnota vodíkového exponentu  

Vliv hodnoty pH jsem studoval na základě rešerší literatury a vyhodnocení výsledků biosorpocí Cr
VI 
dalších 

autorů, kdy pro studium biosorpce šestimocného chromu na neaktivované pomerančové kůře, při zrnitosti 1-2 mm, 

2-3 mm a 3-4 mm jsem zvolil hodnoty pH 1; 2; 3; 4; 5; 6. Na základě studia kinetiky biosorpce šestimocného 

chromu na neaktivované pomerančové kůře; Kotlaře Robina, kdy tento zjistil, že nejlepší sorpční kapacitu 

vykazovaly vzorky o zrnitosti <0,5 mm, jsem volil hodnotu pH 1; 2; 3; 4; 5. Tyto hodnoty byly zvoleny s ohledem 

na vlastnosti šestimocného chromu a jeho závislosti na kyselém prostředí. Hodnoty pH jednotlivých modelových 

roztoků chromu byly zajištěny pomocí pufrů a kontrola hodnoty pH byla zajištěna měřením před a po procesu 

sorpce stolním pH metrem typu ION 340i (WTW, Česká republika). 

Na analytické váze (obrázek 10) typu TB–215D (Denver Instrument, Germany) jsem do plastové vzorkovnice 

odvážil 1 g zrnitostně upraveného neaktivovaného sorbentu – pomerančové kůry. Následně jsem přidal do každého 

takto vytvořeného vzorku 50 ml modelového (stanoveno dle jednotlivých hodnot pH.) roztoku šestimocného 

chromu o koncentraci 100 mg·l
-1

. 

 

Obrázek 10: Navážka sorbentu váhou TB-215D (Denver Instrument, Germany) 
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Takto připravené vzorky v plastových vzorkovnicích jsem umístil na orbitální třepačku IKA KS 4000i kontrol 

(IKA-Werke GmbH & Co. KG, Germany), nechal třepat dle harmonogramu po dobu 1; 3; 5; 7; 9 a 12 hodin 

(obrázek 11), při 150 ot·min
-1

. a teplotě 25±1 °C Po uplynutí stanoveného časového limitu třepání jsem vzorky 

odebral, přefiltroval přes filtrační papír o hustotě 84 g·m
-2

.  

 

Obrázek 11:  Třepačka IKA KS 4000i kontrol (IKA-Werke GmbH & Co. KG, Germany), 

Následně jsem 2 ml adsorbovaného filtrátu přenesl pipetou Eppendorf Research Plus (Eppendorf AG, 

Germany) do skleněné vzorkovnice o objemu 100 ml, přidal 1 ml 1,5-difenylkarbazidu, do 100 ml doplnil 

destilovanou vodou promíchal (obrázek 12) a spektrofotometrickým stanovením dle výše uvedené normy 

analyzoval na přístroji HACH výstupní koncentraci chromu ve zfiltrovaném roztoku. 

 

Obrázek 12: Přenos filtrátu a doplnění destilovanou vodou do obsahu 100 ml 
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4.3.2 Teplota  

Proces biosorpce ovlivňuje teplota v závislosti na typu probíhajícího děje. Podstatou takového děje jsou zde vazby 

sil kov - sorbent. V případě probíhající chemisorpce zvyšování teploty adsorpci kovu z roztoku ovlivní pozitivně 

a naopak při fyzikální adsorpci se bude s rostoucí teplotou množství vyloučeného kovu snižovat. Často teplota do 

procesu biosorpce vůbec nezasáhne. Oproti jiným faktorům ovlivňujících biosorpci se teplota považuje za faktor 

poměrně nepodstatný. Pro své experimenty jsem zvolil teplotu, při které bylo pracováno ve většině 

experimentálních prací na VŠB TU-Ostrava, tedy teplotu, která se pohybovala v rozmezí 20 – 25 ºC.   

4.3.3 Koncentrace sorbentu 

Na základě rešeršního zpracování literárních zdrojů jsem zjistil, že mezi zvyšováním navážky sorbentu 

(koncentrace sorbentu) a množstvím nasorbovaného kovu existuje nepřímá úměra, to znamená, že pokud 

koncentrace sorbentu stoupá, od jisté hodnoty již adsorpční kapacita sorbentu q klesá. 

Vliv koncentrace sorbentu na proces sorpce jsem studoval na sorbentu o zrnitosti menší než 0,5 mm, 

neupravené hodnotě pH (pH=5) neaktivované pomerančové kury a množstvím sorbentu v hodnotách 1; 2; 3; 4 a 5 g. 

Ke zvoleným koncentracím sorbentu jsem do plastové vzorkovnice přidal 50 ml modelového roztoku šestimocného 

chromu o koncentraci 100 mg·l
-
1 a následně jsem je nechal třepat při 150 ot./min. a teplotě 25±1 °C po dobu 40 

a 120 minut. Po uplynutí uvedeného času jsem vzorky z třepačky odebral, přefiltroval (obrázek 13) a zanalyzoval 

obsah šestimocného chromu před zahájením a po ukončení procesu sorpce, přičemž této analýze jsem mohl 

podrobit pouze 3 vzorky a to z toho důvodu že ostatní vzorky během třepání zhoustly a přešly z tekutiny v gel. 

 

Obrázek 13:Filtrace absorbátu a výsledný filtrát  
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole je obsaženo krátké shrnutí provedeného experimentu, výčet výsledků a s tím související 

diskuse. Při studiu vhodných podmínek biosorpce šestimocného chromu na neaktivované pomerančové kůře, 

respektive při provádění konkrétního experimentu, nebo jeho dílčích částí jsem vycházel ze závěrů závěrečných 

prací Fürichové, Kolářové, Obalové, Horákové a dalších autorů zabývajících se biosorpcí šestimocného chromu 

(Cr
+VI

) na biosorbentech pocházejících z odpadů vyšších rostlin (ořešák, peckovice) popřípadě hub (troudnatec). 

Své studium jsem prioritně zaměřil na ovlivnění procesu biosorpce hodnotou potenciálu vodíku (pH), jelikož je to 

jeden z hlavních faktorů ovlivňující biosorpční pochody a to pro zrnitostní třídu <0,5 mm, která nebyla v uvedených 

pracích řešena.
42,44,52,54 

Celá praktická část studia byla rozdělena do několika dílčích experimentů, v rámci kterých bude uděláno 

jejich vyhodnocení a na základě těchto dílčích výsledků bude uvedeno také doporučení pro další studium, a sice 

modelaci izoterem. Během všech experimentů jsem mimo toho konkrétního parametru, který jsem měřil, ponechal 

ostatní podmínky beze změn, pro zachování možnosti porovnat výsledky mého studia, vůči dalším realizovaným 

experimentům. 

Výzkum probíhal za standardních laboratorních podmínek, vycházejících opět ze závěrů studia kolegů. Pokud 

přímo v textu neuvádím jinak, standardními laboratorními podmínkami jsou: 

o teplota 25±1 °C, 

o modelový roztok šestimocného chromu o koncentraci 100 mg·l
-1

, 

o počet otáček orbitální třepačky = 150 ot.· min
-1

. 

o vodíkový exponent, tedy hodnota pH = 5. 

Otázkou byla volba délky času sorpce a s tím spojené vyhodnocení výsledků. Zatímco v předešlých pracích 

byla v rámci studia kinetiky používána doba expozice modelového roztoku s Cr(VI) až do 24 h, přičemž nebyl 

podrobněji studován průběh sorpce do 1 h, která se jeví také jako významná. U některých typů sorbentů právě 

v tomto časovém intervalu může dojít k významným změnám sorpce.  

Podstatná část světové odborné veřejnosti končí s analýzami již max. po 6 h. Důvodem je předpoklad, že po 

této době k sorpci již nedochází, ustavuje se rovnováha a k žádným dalším pochodům, které by mohly nějakým 

významným způsobem do těchto procesů zasáhnout již, nedochází. Z těchto důvodů, byť jsem některé vzorky po 

24 h sorpci analyzoval do výsledků a grafů této závěrečné práce neuvádím. Grafická zobrazení prezentují výsledky 

mého studia vhodných podmínek biosorpce šestimocného chromu na neaktivované pomerančové kůře.  
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5.1 Vliv hodnoty pH na sorpci šestimocného chromu  

Jak jsem uvedl v úvodu své studium vhodných podmínek biosorpce šestimocného chromu
 

s využitím
 

neaktivované pomerančové kůry, jsem primárně zaměřil na vliv hodnoty vodíkového exponentu. Praktickou část 

výzkumu jsem prováděl v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava v  červenci až srpnu roku 2012. 

V první fázi výzkumu jsem zkoumal potenciální ovlivnění sorpční kapacity neaktivované pomerančové kůry 

vlivem hodnoty pH a to v závislosti na době expozice, kdy jsem využil sorbentu (neaktivované pomerančové kůry) 

o zrnitosti 1-2 mm, 2-3 mm a 3-4 mm a to až od první hodiny sorpčního procesu. Děj biosorpce do první hodiny nebyl, 

na základě postupu podle stávající metodiky vycházející z předchozích prací, sledován a tedy není ani z těchto 

důvodů hodnocen. Výstupy z měření těchto jednotlivých zrnitostních frakcí zapsané v tabulce jsem následně pro 

větší přehlednost vynesl do přiložených grafů.  

Výsledky výzkumu studia vlivu hodnoty pH na použitý sorbent v závislosti na době expozice jsem tedy 

vynesl do dvou skupin grafů. 

 První skupina představovala šest grafů, kdy každý z nich byl určen vždy jedné hodnotě pH s vynesenými 

třemi křivkami pro jednotlivé zrnitostní frakce. Na základě tohoto způsobu vyjádření výsledku budu moci posoudit, 

jaký vliv má daná hodnota pH na jednotlivou zrnitostní třídu, tedy která frakce bude nejvíce případně nejméně 

ovlivněna.   

Pro větší přehlednost a možnosti porovnání jsem zpracoval i druhou skupinu grafů, která představuje tři grafy 

dle jednotlivých zrnitostí a proměnnou je zde hodnota pH a rovněž tuto druhou skupinu využiji posléze 

k interpretaci výsledků.  

První fáze – první skupina grafů. 

Vyhodnocení výsledků veličin a diskusi začínám skupinou první, kdy grafy.této skupiny  budou postupně seřazeny 

dle hodnot vodíkového exponentu od hodnoty pH = 1 po hodnotu pH = 6. 
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Obrázek 14:Vliv hodnoty pH = 1 na jednotlivé zrnitostní třídy v závislosti na čase 

Vliv hodnoty pH = 1 na jednotlivé zrnitostní frakce v závislosti na době expozice.  

Graf na obrázku 14 ukazuje vliv hodnoty pH = 1 na jednotlivé zrnitosti 1 – 2 mm, 2 – 3 mm,      3 - 4 mm. Z 

tohoto grafu lze vyčíst: 

o frakce 1 – 2 mm : vykazuje sorpční kapacitu q v rozmezí 4,695 (9.hod.) – 4,990 mg·g
-1 

(5.hod.),
 
Sorpční 

kapacita v procentech: 1.hod. - 96%, 3.hod. - 100%, 5.hod. - 100%,  7.hod. - 99%, 9.hod. - 94%. 12.hod. - 

100% 

o frakce 2 – 3 mm : vykazuje sorpční kapacitu q v rozmezí 4,925 (7.hod.) – 4,995 mg·g
-1 

.(9.hod) Sorpční 

kapacita v procentech: 1.hod. - 100%, 3.hod. - 100%, 5.hod. - 100%, 7.hod. - 99%, 9.hod. - 100%. 12.hod. - 

100% 

o frakce 3 – 4 mm : sorpční kapacita q v rozmezí 4,826 (3. hod.)– 4,990 (12. hod.) mg·g
-1 

. Sorpční kapacita 

v procentech: 1.hod. - 99%, 3.hod. - 97%, 5.hod. - 99%, 7.hod. - 99%, 9.hod. - 98%. 12.hod. - 100% 

Vyhodnocení vlivu na sorpci při hodnotě pH = 1: nejlépe sorboval sorbent o zrnitosti 2.- 3 mm, kdy vykazoval 

takřka 100 % účinnost a to největší sorpční kapacita byla změřena v 9 hodině, nejmenší v hodině 5, přičemž už v 

první hodině vykazoval 100% nasorbovaného materiálu. O něco horší sorpční kapacitu vykazoval sorbent o zrnitosti 

3 – 4 mm, v průměru 99%, sorbent o zrnitosti 1 – 2 mm vykazoval nejhorší sorpční kapacitu. 
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Obrázek 15: Vliv hodnoty pH = 2 na jednotlivé zrnitostní třídy v závislosti na čase 

Vliv hodnoty pH = 2 na jednotlivé zrnitostní frakce v závislosti na době expozice.  

Na obrázku 15 je vynesen vliv hodnoty pH = 2 na jednotlivé zrnitostní frakce. Z tohoto obrázku lze 

vyhodnotit: 

o frakce 1 – 2 mm : vykazuje sorpční kapacitu od 3,393 mg·g
-1

(1.hod.)  až do 4,965 mg·g
-1

 (12.hod.),
 
 . Sorpční 

kapacita v %: 1.hod. - 68%, 3.hod. - 94%, 5.hod. - 96%,  7.hod. - 82%, 9.hod. - 85%. 12.hod. - 99% 

o frakce 2 – 3 mm : vykazuje sorpční kapacitu q v rozmezí 3,785 (9.hod.) – 4,781(7.hod) mg·g
-1 

.Sorpční 

kapacita v %: 1.hod. - 92%, 3.hod. - 89%, 5.hod. - 90%, 7.hod. - 96%, 9.hod. - 76%. 12.hod. - 85% 

o frakce 3 – 4 mm : sorpční kapacita q v rozmezí 3,403 (1. hod.)– 4,167 (12. hod.) mg·g
-1 

. Sorpční kapacita 

v procentech: 1.hod. - 68%, 3.hod. - 71%, 5.hod. - 74%, 7.hod. - 76%, 9.hod. - 79%. 12.hod. - 84% 

Vyhodnocení vlivu na sorpci při pH = 2: I zde nejlepší sorpční kapacitu vykazoval sorbent o zrnitosti 2.- 3 mm, 

(prům.87,3%), když největší sorpční kapacita byla změřena v 7 hodině sorpce, nejmenší v hodině 9. O něco nižší 

sorpční kapacitu vykazoval sorbent o zrnitosti 1 – 2 mm (prům. 87,3%), sorbent o zrnitosti 3 – 4 mm vykazoval 

nejhorší sorpční kapacitu (prům.75,3%). 
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Obrázek 16: Vliv hodnoty pH = 3 na jednotlivé zrnitostní frakce v závislosti na době expozice 

Vliv hodnoty pH = 3 na jednotlivé zrnitostní frakce v závislosti na době expozice.  

Na obrázku 16 je vynesen vliv hodnoty pH = 3 na jednotlivé zrnitostní frakce. Z tohoto obrázku je zřejmé: 

o frakce 1 – 2 mm : vykazuje sorpční kapacitu od 3,750 mg·g
-1

 ( 1. hod.) do 4,965 (12.hod.) mg·g
-1

. Sorpční 

kapacita v %: 1.hod. - 75%, 3.hod. - 95%, 5.hod. - 97%,  7.hod. - 86%, 9.hod. - 87%. 12.hod. - 99% 

o frakce 2 – 3 mm : vykazuje sorpční kapacitu q v rozmezí 4,511 (3.hod.) – 4,920(12.hod) mg·g
-1 

.Sorpční 

kapacita v %: 1.hod. - 95%, 3.hod. - 91%, 5.hod. - 96%, 7.hod. - 97%, 9.hod. - 98%. 12.hod. - 99% 

o frakce 3 – 4 mm : sorpční kapacita q v rozmezí 3,555 (3. hod.)– 4,286 (12. hod.) mg·g
-1 

. Sorpční kapacita 

v procentech: 1.hod. - 75%, 3.hod. - 71%, 5.hod. - 77%, 7.hod. - 80%, 9.hod. - 85%. 12.hod. - 86% 

Vyhodnocení vlivu na sorpci při pH = 3:  i zde nejlépe sorboval sorbent o zrnitosti 2 - 3 mm,, kdy nejmenší 

hodnotu sorpční kapacity vykazoval v hodině 3. a nejvyšší v hodině 12. (prům. 96%) nižší sorpční kapacitu 

vykazoval sorbent o zrnitosti 1 – 2 mm , v průměru 90 %, sorbent o zrnitosti 3 – 4 mm vykazoval nejhorší sorpční 

kapacitu asi cca 79%. 
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Obrázek 17: Vliv hodnoty pH = 4 na jednotlivé zrnitostní třídy v závislosti na době expozice 

Vliv hodnoty pH = 4 na jednotlivé zrnitostní frakce v závislosti na době expozice.  

Na obrázku 17 je vyznačen vliv hodnoty pH = 4 na jednotlivé zrnitosti sorbentu. Z tohoto obrázku lze 

vysledovat: 

o frakce 1 – 2 mm : vykazuje sorpční kapacitu od 4,040 mg·g
-1

 ( ve 3. hod.) do 4,535 (v 9.hod.) mg·g
-1

. Sorpční 

kapacita v %: 1.hod. - 85%, 3.hod.. 81%, 5.hod. - 85%,  7.hod. - 84%, 9.hod. - 91%. 12.hod. - 91% 

o frakce 2 – 3 mm : vykazuje sorpční kapacitu q v rozmezí 3,703 mg·g
-1 

 (3.hod.) – 4,252(12.hod) mg·g
-1 

Sorpční kapacita v %: 1.hod. - 79%, 3.hod. - 74%, 5.hod. - 85%, 7.hod. - 81%, 9.hod. - 85%. 12.hod. - 85% 

o frakce 3 – 4 mm : sorpční kapacita q v rozmezí 2,537 mg·g
-
 (1. hod.) – 3,670 (7. hod.) mg·g

-1 
. Sorpční 

kapacita v procentech: 1.hod. - 51%, 3.hod. - 58%, 5.hod. - 62%, 7.hod. - 73%, 9.hod. - 63%. 12.hod. - 66% 

Vyhodnocení vlivu na sorpci při pH = 4:  

Nejlépe sorboval sorbent o zrnitosti 1 - 2 mm, kdy nejmenší hodnotu sorpční kapacity vykazoval v hodině 2. a 

nejvyšší v hodině 9. (prům. 86%) nižší sorpční kapacitu vykazoval sorbent o zrnitosti 2 – 3 mm , v průměru 81 % a 

sorbent o zrnitosti 3 – 4 mm vykazoval nejhorší sorpční kapacitu asi cca 62%. 
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Obrázek 18: Vliv hodnoty pH = 5 na jednotlivé zrnitostní třídy v závislosti na čase 

Vliv hodnoty pH = 5 na jednotlivé zrnitostní frakce v závislosti na době expozice.  

 Graf na obrázku 18 značí vliv hodnoty pH = 5 na jednotlivé zrnitostní frakce a lze z něho vyčíst: 

o frakce 1 – 2 mm : vykazuje sorpční kapacitu od 3,836 mg·g
-1

 ( ve 2. hod.) do 4,308 mg·g
-1

(ve 12.hod.). 

Sorpční kapacita v %: 1.hod. - 82%, 3.hod.. 77%, 5.hod. - 82%,  7.hod. - 86%, 9.hod. - 81%. 12.hod. - 87% 

o frakce 2 – 3 mm : vykazuje sorpční kapacitu q v rozmezí 3,640 mg·g
-1 

 (3.hod.) – 4,260 mg·g
-1

(12.hod) 
 

Sorpční kapacita v %: 1.hod. - 75%, 3.hod. - 73%, 5.hod. - 80%, 7.hod. - 85%, 9.hod. - 82%. 12.hod. - 83% 

o frakce 3 – 4 mm : sorpční kapacita q v rozmezí 2,607 mg·g
-
 (1. hod.) – 3,065 mg·g

-1 
(12 hod.). Sorpční 

kapacita v procentech: 1.hod. -  52%, 3.hod. - 55%, 5.hod. - 57%, 7.hod. - 55%, 9.hod. - 61%. 12.hod. - 61% 

Vyhodnocení vlivu na sorpci při pH = 5: 

Nejlepší sorpční kapacitu vykazoval sorboval sorbent o zrnitosti 1 - 2 mm, kdy nejmenší hodnotu sorpční kapacity 

vykazoval v hodině 2. a nejvyšší v hodině 12. (prům. 82%) nižší  kapacitu vykazoval sorbent o zrnitosti 2 – 3 mm , 

v průměru 80 % a výrazně menší sorpční kapacitu sorbent o zrnitosti 3 – 4 mm (79%.) 
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Obrázek 19: Vliv hodnoty pH = 6 na jednotlivé zrnitostní třídy v závislosti na čase 

Vliv hodnoty pH = 6 na jednotlivé zrnitostní frakce v závislosti na době expozice.  

Graf na obrázku 19 značí vliv hodnoty pH = 6 na jednotlivé zrnitostní frakce, přičemž ho lze takto vyhodnotit: 

o frakce 1 – 2 mm : vykazuje sorpční kapacitu od 3,48 mg·g
-1

 ( ve 2. hod.) do 4,247 mg·g
-1

(ve 12.hod.). Sorpční 

kapacita v %: 1.hod. - 79%, 3.hod.. 71%, 5.hod. -75%,  7.hod. - 83%, 9.hod. - 80%. 12.hod. - 85% 

o frakce 2 – 3 mm : vykazuje sorpční kapacitu q v rozmezí 3,426 mg·g
-1 

 (1.hod.) – 3,816 mg·g
-1

(5.hod) 
 
Sorpční 

kapacita v %: 1.hod. - 69%, 3.hod. - 69%, 5.hod. - 77%, 7.hod. - 74%, 9.hod. - 75%. 12.hod. - 69% 

o frakce 3 – 4 mm : sorpční kapacita q v rozmezí 2,468 mg·g
-
 (1. hod.) – 2,923 mg·g

-1 
(12 hod.). Sorpční 

kapacita v procentech: 1.hod. -  50%, 3.hod. - 45%, 5.hod. - 51%, 7.hod. - 52%, 9.hod. - 56%. 12.hod. - 59% 

Vyhodnocení vlivu na sorpci při pH = 6: 

Nejlepší sorpční kapacitu vykazoval sorboval sorbent o zrnitosti 1 - 2 mm, kdy nejmenší hodnotu sorpční kapacity 

vykazoval v hodině 2. a nejvyšší v hodině 12. (prům. 79%) nižší  kapacitu vykazoval sorbent o zrnitosti 2 – 3 mm , 

v průměru 72 % a výrazně menší sorpční kapacitu sorbent o zrnitosti 3 – 4 mm (52%.) 

Celkové zhodnocení ovlivnění hodnotou pH sorpce Cr
VI

 na neaktivovanou pomerančovou kůru o zrnitostních 

třídách 1 – 2 mm, 2 – 3 mm, 3 – 4 mm, uvedu až po interpretaci výsledků druhé skupiny první fáze. druhá skupina 

jak bylo uvedeno výše představuje tři grafy dle jednotlivých zrnitostí s proměnnou hodnoty pH.  
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Vliv pH na biosorpci při použití sorbentu o zrnitostní frakci 1 - 2 mm v závislosti na době expozice  

 

Obrázek 20: Vliv pH na proces biosorpce při použití sorbentu o zrnitostní frakci 1-2 mm v závislosti na době expozice 

Na obrázku 20 je vynesen vliv pH na sorpci Cr
VI

 při využití sorbentu o zrnitosti 1 – 2 mm: 

o pH=1 - sorpční kapacita q byla v rozmezí 4,800 – 4,990 mg·g
-1 
(4× byla naplněna účinnost sorbentu na 100%,  

1× 99%, 1× 96%), mimo vzorku z 9 h, kdy klesla na 4,695 mg·g
-1

, a i to činilo 94% účinnost sorbentu.  

o pH=2 - sorpční kapacita od 3,393 mg·g
-1

 v první hodině až do 4,965 mg·g
-1

. Účinnost sorpce v %: 2× 99%;  

1× 96%, 1× 94%;1× 85%, 1× 82% 1× 68%.  

o pH=3 - sorpční kapacita od 3,750 mg·g
-1

 v první hodině až do 4,985 mg·g
-1

. Účinnost sorpce v %: 1×100%;  

1× 99%, 1× 97%;1× 95%, 1× 87% 1× 86%;1× 75%. 

o pH=4 - sorpční kapacita od 4,040 mg·g
-1

 až do 4,661 mg·g
-1

. Účinnost sorpce v %: 1× 93%; 2×91%; 2×85%; 

1× 84%, 1× 81%. 

o pH=5 - sorpční kapacita od 3,836 mg·g
-1

 až do 4,477 mg·g
-1

. Účinnost sorpce v %: 1× 90%; 1×87%; 1×86%; 

2× 82%, 1× 81%. 

o pH=6 - sorpční kapacita od 3,927 mg·g
-1

 až do 4,386 mg·g
-1

. Účinnost sorpce v %: 1× 88%; 1×85%; 2×83%; 

1× 80%, 1× 79%, 1× 75%, 1× 71%. 

Vyhodnocení sorbentu o zrnitosti 1 – 2 mm: Nejvyšší sorpční účinnost studovaného sorbentu o dané 

zrnitosti byla dosažena při hodnotě pH=1, o sorpční kapacitě  4,990 mg·g
-1 
a to v páté hodině. Následně při pH=3 

(vrchol 12 hod.), poté při pH=2 (vrchol 9 hod.), o něco méně pak pH=4 (vrchol 12 hod.) a pH=5(vrchol 12 hod.), 

nejnižší sorpční účinnost  v průměru okolo 80 %, byla prokázána při hodnotě pH=6 (vrchol 12 hod.) 
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Vliv pH na biosorpci při použití sorbentu o zrnitostní frakci 2 - 3 mm v závislosti na době expozice  

 

Obrázek 21: Vliv pH při použití sorbentu o zrnitosti 2-3 mm v závislosti na čase 

Na obrázku 21 je graficky vyjádřen vliv hodnoty pH na biosorpci Cr
VI

 na sorbentu o zrnitosti 2 – 3 mm 

v závislosti na době expozice modelového roztoku Cr
VI

 a lze jej zhodnotit následovně: 

o pH=1 - sorpční kapacita v rozmezí 4,925 – 4,995 mg·g
-1 
. Účinnost sorpce v %:: 6×100%, 1× 99% 

o pH=2 - sorpční kapacita od 3,785 mg·g
-1

 do 4,955 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: 1×99%; 1× 96%,  

1× 92%;1×90%, 1× 89%; 1× 85%; 1× 76%. 

o pH=3 - sorpční kapacita od 4,212 mg·g
-1

 v první hodině až do 4,920 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: 1× 99%;  

1× 98%, 1× 97%;1× 96%, 1× 95% 1× 91%;1× 85%. 

o pH=4 - sorpční kapacita od 3,703 mg·g
-1

 až do 4,477 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: 1× 90%; 3× 85%; 1× 81%;  

1× 79%, 1× 74%. 

o pH=5 - sorpční kapacita od 3,640 mg·g
-1

 až do 5,000 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: Sorpční kapacita v %:  

1× 100%; 1×85%; 1×83%; 1×82%, 1× 80%; 1×75%, 1×73%. 

o pH=6 - sorpční kapacita od 3,426 mg·g
-1

 až do 3,936 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: Sorpční kapacita v %: 

1× 79%; 1× 77%; 1× 75%; 1× 74%; 3× 69%. 

Vyhodnocení sorbentu o zrnitosti 2 – 3 mm: Nejvyšší sorpční účinnost, plných 100 %, byla dosažena při 

hodnotě pH=1, kdy nejvyšší sorpční kapacity bylo dosaženo v deváté hodině sorpce a to 4,990 mg·g
-1

.
 
O něco málo 
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méně při pH=3 (vrchol 12 hod.), poté při pH=2 (vrchol 12 hod.), podstatně méně pak při pH=4 (vrchol 12 hod.) a 

pH=5(vrchol 12 hod.),Nejnižší sorpční kapacitu okolo 73% vykazoval sorbent při hodnotě pH=6 (vrchol 5 hod.). 

Vliv pH na biosorpci při použití sorbentu o zrnitostní frakci 2 - 3 mm v závislosti na době expozice  

 

Obrázek 22: Vliv pH na biosorpci Cr
+VI

 na sorbentu o zrnitosti 3 – 4 mm v závislosti na čase 

Na obrázku 22 je graficky znázorněn vliv pH na sorpci Cr
VI

 při využití sorbentu o zrnitosti 1 – 2 mm: 

o pH=1 - sorpční kapacita v rozmezí 4,826 – 4,990 mg·g
-1 
. Účinnost sorpce v %: Sorpční kapacita v %: 

2× 100%, 3× 99%, 1×98%, 1× 97%. 

o pH=2 - sorpční kapacita od 3,403 mg·g
-1

 do 4,338 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: 1× 87%; 1× 84%, 1× 79%;  

1× 76%, 1× 74%; 1× 71%; 1× 68%. 

o pH=3 - sorpční kapacita od 3,555 mg·g
-1

  až do 4,661 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: 1× 93%; 1× 86%,  

1× 85%;1× 80%, 1× 77% 1× 75%;1× 71%. 

o pH=4 - sorpční kapacita od 2,537 mg·g
-1

 až do 3,460 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: 1× 73%;  

1× 69%;1× 66%; 1× 63%, 1× 62%; 1× 58%, 1× 51%. 

o pH=5 - sorpční kapacita od 2,607 mg·g
-1

 až do 3,126 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: 1× 63%; 2× 61%; 1× 57%; 

2× 55%, 1× 52%. 

o pH=6 - sorpční kapacita od 2,270 mg·g
-1

 až do 3,268 mg·g
-1
. Účinnost sorpce v %: 1× 66%; 1× 59%; 1×56%; 

1× 52%; 1× 51%; 1× 50%; 1× 45%. 
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Vyhodnocení sorbentu o zrnitosti 3 – 4 mm: Nejvyšší sorpční účinnost studovaného sorbentu o dané 

zrnitosti byla dosažena při hodnotě pH=1, o sorpční kapacitě 4,990 mg·g
-1 
a to ve dvanácté hodině. Následně při 

pH=4 (vrchol 7 hod.), poté při pH=3 (vrchol 12 hod.), pak při pH=2 (vrchol 12 hod.), podstatně méně při pH=5 

(vrchol 12 hod.), nejnižší sorpční účinnost v průměru okolo 54 %, byla prokázána při hodnotě pH=6 (vrchol 12 

hod.). 

Celkové vyhodnocení první fáze výzkumu: 

Je zřejmé že pH podstatně ovlivňuje sorpci Cr
VI

 na neaktivované pomerančové kůře o zrnitostech 1-2 mm, 2-3 mm a 

3-4 mm. Nejlepší výsledky nasorbování Cr
VI

  při všech zrnitostních třídách vykazoval modelový roztok šestimocného 

chromu o hodnotě pH = 1, nejnižší sorpční kapacitu pak roztok o hodnotě pH = 6.  

Pokud provedeme rozbor závislosti zrnitostních tříd na hodnotě pH musíme konstatovat, že až do hodnoty pH = 3 

nejlépe sorbuje sorbent o zrnitosti 2 – 3 mm. Modelový roztok od hodnoty pH nejlépe sorbuje při využití sorbentu o 

zrnitosti 1 – 2 mm. Nejhůře sorpce probíhá při sorbování sorbentem o zrnitosti 3 – 4 mm a to při všech hodnotách 

pH.  

Druhá fáze výzkumu ovlivnění sorpční kapacity hodnotou pH při užití sorbentu o zrnitosti <0,5 mm 

Ve druhé fázi výzkumu jsem studoval ovlivnění sorpční kapacity hodnotou pH při využití sorbentu o zrnitosti menší 

než 0,5 mm a to na základě výstupu výzkumu studia kinetiky biosorpce šestimocného chromu z vodného prostředí 

pomocí neaktivované pomerančové kůry Robina Kotlaře, Kdy tento dospěl k závěru, že neaktivovaná pomerančová 

kůra o zrnitostní frakci <0,5 mm vykazuje daleko větší sorpční kapacitu, než vyšší zrnitostní frakce uvedené výše a 

to již po 40 min. a také 120 min. sorpčního procesu. Proto jsem již v následujících experimentech pracoval přímo 

s doporučenou dobou expozice modelového roztoku s Cr
VI

 na studovaný sorbent dané zrnitostní frakce, tedy <0,5 

mm. Na obrázku 23 je graficky znázorněn vliv hodnoty pH na sorpci Cr
VI

 o koncentraci 100 mg·l
-1 

v době expozice 

40 min. a 120 min., které bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější pro sorpci studovaného Cr
VI

 A na následujícím 

obrázku 24 je pak tato závislost vyjádřena jako účinnost sorpce v %. 
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Obrázek 23: Vliv pH při použití sorbentu o zrnitostní frakci <0,5 mm při době expozice 40 min a 120 min. 

 

Obrázek 24: Účinnost použitého sorbentu o zrnitostní třídě <0,5 mm v procentech pro jednotlivé hodnoty pH  

při době expozice 40 min a 120 min 

Z Obrázku 23 a 24 je zřejmé že ovlivnění sorpce Cr
VI

 na neaktivované pomerančové kůře o zrnitosti <0,5 mm 

při délce sorbování 40 a 120 min. vykazuje daleko lepší výsledky než sorbent o vyšších zrnitostních frakcí při 

časově náročnějších sorpcí.  
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Celkové vyhodnocení druhé fáze výzkumu: 

Z výše uvedeného vyplývá, že při využití sorbentu o zrnitost <0,5 mm je nasorbováno 100 % množství i při 40 a 

120 min. Opět i zde největší sorpční kapacitu, plných 100 %, vykazuje sorpce při hodnotě pH = 1 a to již po 20 min. 

Oproti předcházejícím analýzám kdy se hodnota pH = 2 propadala v kvalitě sorpce až za hodnotu pH=3, zde je 

sorpční kapacita při hodnotě pH = 2 naplněna na cca 94 %. Rovněž i zde je potvrzeno čím vyšší hodnota pH tím 

menší procento naplnění sorpční kapacity. 
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5.2 Vliv koncentrace sorbentu 

Vliv koncentrace sorbentu na proces sorpce jsem studoval na sorbentu o zrnitosti menší než 0,5 mm, 

neaktivovaném sorbentu, tedy nezměněné hodnotě pH=5, a bylo použito následující množství sorbentu 1; 2; 3; 4 a 5 g. 

Na následujícím obrázku 25 je uveden vliv navážky použitého sorbentu o zrnitostní frakce <0,5 mm a době 

expozice 40 min a 120 min.  

  

Obrázek 25:Vliv navážky sorbentu o zrnitosti <0,5 mm při délce sorpce 40 a 120  min. 

Z obrázku 25 je zřejmé, že sorpční kapacitu lze analyzovat při 40 minutové sorpci Cr
VI

 pomocí pomerančové 

kůry, nejlépe při použití navážky 1 g sorbentu, kdy tato dosahuje 40 % a při navážce 2 g dosahuje účinnosti až 

65 %, což je nejlepším výsledkem. Při dalším zvyšování navážky již nemohly být výsledky sorpční kapacity 

stanoveny, protože po 20 min sorbování Cr
VI

 vznikl gel, který nebylo možné zfiltrovat a tedy stanovit zbytkovou 

koncentraci Cr
VI

, a proto nelze tyto navážky o vyšší gramáži graficky znázornit.. Stejná situaci dle předpokladu byla 

prokázána i při studiu vlivu navážky studovaného sorbentu dané zrnitostní frakce při době expozice 120 min, kdy 

bylo možné stanovit zbytkovou koncentraci Cr(VI) pouze pro navážku sorbentu 1 g a kdy bylo za 120 min. 

nasorbováno 44 % Cr
VI

 Zbývající zbytkové koncentrace rovněž nemohly být stanoveny, protože se po expoziční 

době vytvořil hustý gel, který nebylo možné filtrovat. 

Závěrem tedy lze konstatovat, že zvyšování koncentrace sorbentu je zjevně neúčinné, patrně s ohledem na 

obsah pektinu, který se v pomerančové kůře nachází, kdy ten vytváří po určité době z vodného roztoku gelové 

konglomeráty. Na základě této skutečnosti proto pro další studium sorbentu doporučuji nadále používat navážku 1 g 

GEL 
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a vzhledem k tomu, že při zvyšující se době expozice je sorbent náchylný k tvorbě gelu, používat 20 minutovou 

dobu působení kovu a biosorbentu.  
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6 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval studiem vhodných podmínek biosorpce šesti mocného chromu 

s využitím neaktivované pomerančové kůry. V podstatě jsem navazoval na práci Kolářové a Fürichové, kdy obě 

studovaly sorpci Cr
IV

 na pomerančové kůře, ale tuto před použitím chemicky aktivovaly. Vzhledem k tomu, že 

souběžně se mnou studovali sorpci Cr
IV

 na neaktivované pomerančové kůře i Kotlař Robin (kinetiku), na jehož 

výsledky jsem navázal a Lašutová (izotermy), která zase vychází ze závěrů mé práce, věnoval jsem se primárně 

ovlivnění sorpčních procesů hodnotou potenciálu vodíku a koncentrací biosorbentu. 

Mým úkolem bylo obecně popsat a nastudovat metodu biosorpce, charakterizovat použitý biosorbent, tedy 

neaktivovanou pomerančovou kůru, což jsem provedl rešeršním způsobem a popsal v teoretické části této 

diplomové práce.  

Dále jsem měl prostudovat nejvhodnější podmínky, za kterých dochází k odstranění Cr
VI

 z vodného prostředí, 

prostřednictvím aplikace metody biosorpce. Jak jsem uvedl v úvodu této kapitoly, věnoval jsem se primárně vlivu 

hodnoty pH a koncentrace sorbentu na odstranění  Cr
VI 

z vodného prostředí biosorpcí na neaktivované pomerančové 

kůře, což jsem prakticky provedl v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava a poté 

popsal metodiky jednotlivých úkonů, vyhodnocení výsledků provedeného experimentu a diskusi v praktické části 

respektive kapitolách 4 a 5 této diplomové práce. 

Rovněž jsem měl provést shrnutí zjištěných poznatků, vyhodnocení výsledků dané problematiky a návrh 

dalšího možného postupu v řešené problematice. Což učiním právě teď. 

 

Shrnutí zjištěných poznatků a vyhodnocení výsledků jsem podrobněji provedl na konci každého jednotlivého 

experimentu.  

Vliv pH na sorpci Cr
VI

.
 
Studiem jsem ověřil, že hodnota pH je významným parametrem v procesu biosorpce. 

a se zvyšováním hodnoty pH (směrem k zásaditým hodnotám) se biosorpční proces zpomaluje a klesá sorpční 

kapacita sorbentu.  

Nejvyšší 100% sorpční kapacitu byla vykázána a to bez rozdílu zrnitosti při hodnotě potenciálu vodíku 

roztoku pH = 1  

 Druhá nejvyšší sorpční kapacita byla vykázána u sorbentu frakce <0,5 mm a délce sorpčního procesu 40 a 

120 min při hodnotě potenciálu vodíku roztoku pH = 2.  U sorbentu frakcí 1 – 2 mm, 2 – 3 mm, 3 – 4 mm při 

hodnotě potenciálu vodíku pH = 3. 
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Nejnižší sorpční kapacitu vykazoval sorbent při zrnitosti <0,5 mm při hodnotě pH = 5 a v případě využití 

sorbentu o zrnitostních frakcích 1 – 2 mm, 2 – 3 mm, 3 – 4 mm při hodnotě potenciálu vodíku pH = 6. 

Vliv zrnitostní frakce sorbentu. Experimentálně jsem zjistil, že sorpční kapacita je rovněž závislá na 

zrnitostní frakci sorbentu, kdy nejvyšší sorpční kapacita a nejkratší expozici byla v mém případě dosažena při 

zrnitosti sorbentu <0,5 mm ve výši 100 ‚% už po 20 min sorbování, při vyšších zrnitostních třídách bylo dosaženo 

nejvyšší 100 % sorpční kapacity následovně. Při zrnitostní třídě 1 – 2 mm po 5 h sorpce, 2 – 3 mm po 9 h, 3 – 4 mm 

po 12 h. 

Vliv koncentrace sorbentu. V návaznosti na výsledky mého experimentu, kdy vzorky s obsahem sorbentu o 

zrnitosti <0,5 mm a  navážkou od 1 g do 5g byly třepány v orbitální třepačce po dobu 40 a 120 minut bylo zjištěno, 

že:  

Sorpce Cr
VI 

na sorbentu o zrnitosti <0,5 mm po dobu 40 minut.  

Vzorek s navážkou 1 g vykazoval po skončení sorpčního procesu 40% sorpční kapacitu a vzorek s navážkou 2 g 

vykazoval po skončení sorpčního procesu 65% sorpční kapacitu což byla nejvyšší dosažena hodnota. 

Vzorky s navážkou 3 g, 4g a 5 g  nebylo možno analyzovat z důvodů tvorby gelu. 

Sorpce Cr
VI 

na sorbentu o zrnitosti <0,5 mm po dobu 120 minut.  

Vzorek s navážkou 1 g vykazoval po skončení sorpčního procesu 44% sorpční kapacitu a další vzorky s navážkou 

2 g, 3 g, 4g a 5 g nebylo možno analyzovat z důvodů tvorby gelu. 

Výzkumem bylo zjištěno, zvyšování koncentrace sorbentu při sorpcích Cr
VI

 na neaktivované pomerančové kůře je 

zjevně na závadu celému experimentu, jelikož vzorky s vyšší koncentrací sorbentu nelze z důvodů tvorby 

aglomerátů analyzovat. 

 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Na základě provedených experimentů navrhuji Lašutové provést modelaci izoterem i na sorbentu o zrnitostní 

třídě <0,5 mm. 

Dále prozkoumat vhodnost použití jako vhodného biosorbentu na sorpci Cr
VI

 kůru plodu pomerančovníku 

pravého o zrnitosti <0,5 mm, tento sorbent aktivovat a výzkum směřovat ke studiu optimálních podmínek sorpce 

Cr
VI

 na aktivované i neaktivované pomerančové kůře o zrnitost <0,5 mm a jejich vzájemné srovnání. 
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Kdy součástí tohoto výzkumu by mělo být srovnání sorbentu zrnitostní frakce <0,5 mm se standardně 

používanými zrnitostmi doporučovaných dalšími autory. 
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