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Anotace 

Diplomová práce se zabývá studiem biosorpce těţkých kovů Cr (VI), Zn (II), Ni (II),  

Cd (II) z vodného roztoku na materiálu pecek švestky domácí (Prunus domestica), jako 

moţném biosorbentu pro čistírny odpadních vod. Podstatou práce je studium faktorů 

ovlivňující proces biosorpce, vyhodnocení ideálních podmínek, studium sorpce 

jednotlivých kovů a i jejich následné kombinace. V práci je popsána fyzikální a chemická 

příprava biosorbentu pecek švestky domácí (Prunus domestica). Celá práce je provedena 

na sorbentu zrnitostní třídy 0,5 - 1 mm aktivovaný v kyselině chlorovodíkové o 

koncentraci 0,1 mol/l po dobu 90 min. Pomocí studia ideálních podmínek je vyhodnocena 

jako ideální hodnota pH = 1, teplota 25 ± 1 °C a koncentrace biosorbentu 4 g na 50 ml 

modelového roztoku. Studiem multi-kovových systému bylo zjištěno, ţe kademnaté ionty 

se nejsou schopny nasorbovat na povrch buněčné stěny pecek švestky domácí, naopak 

nejlepší sorpční schopnost prokázaly ionty šestimocného chromu a to ve všech 

zkoumaných případech multi- kovového systému. 

Klíčová slova: 

Biosorpce, biosorbent, chrom (VI), nikl (II), zinek (II), kadmium (II), multi-kovový 

systém, pecky švestky domácí (Prunus domestica), adsorpční kapacita, kinetika biosorpce. 

  



Annotation 

The aim of this thesis was to study the biosorption of heavy metals Cr (VI), Zn (II), Ni (II), 

Cd (II) from aqueous solutions with the use of plum stones (Prunus domestica) to assess 

their possible use as biosorbents of heavy metals in wastewater treatment plants. Different 

factors affecting the biosorption proces were studied, the study of sorption of particular 

heavy metals and evaluation of ideal conditions are also included. Chemical and physical 

characterizations of the sorbent (Plum Stones) is described in the thesis too. Sorbent 

fractions of 0,5 - 1 mm were activated with hydrochloric acid 0,1 mol /L for 90 min. Based 

on the study of ideal conditions, ideal pH value was 1, ideal temperature 25 ± 1 °C and 

sorbent concentration was 4 g per 50 ml of the model solution. When studying multi-metal 

system, it was found out that the cadmium ions could not be sorbed to the surface of the 

cell walls of Plum Stones, while the best adsorption capacity was achieved for hexavalent 

chromium ions in all cases of the multi-metal system study. 

Key words: 

Biosorption, biosorbents, chromium (VI), nickel (II), zinc (II), cadmium (II), a multi-metal 

system, Plum Stones (Prunus domestica), adsorption capacity, biosorption kinetics. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

b Langmuirova konstanta 

cf rovnováţná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu 

ci vstupní koncentrace kovu  

HCl kyselina chlorovodíková  

NV nařízení vlády  

ot./min počet otáček za minutu 

pH koncentrace vodíkových iontů 

pKa disociační konstanta kyselin  

q adsorpční kapacita 

qmax maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek 

S mnoţství biomasy  

t čas (h)  

V objem modelového roztoku  

  



DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ  

Adsorbent pevná látka, která je schopna vázat různou silou látky z roztoku. 

Adsorpce poutání určitých sloţek z roztoku na povrch koloidní fáze. 

Adsorpční izoterma křivka závislosti adsorbovaného mnoţství kovu sorbentem na 

koncentraci kovu ve vodném roztoku po ustálení rovnováhy 

při konstantní teplotě.  

Adsorpční kapacita vyjadřuje mnoţství kovu, které se adsorbuje v rovnováţném 

stavu na 1 g adsorbentu.  

Adsorpční rovnováha stav, při kterém dojde k rozdělení adsorbované látky mezi 

kapalnou a pevnou fázi. 

Biosorbent adsorbent biologického původu. 

Biosorpce proces odstraňování nejrůznějších kontaminantů (kovů, 

organických molekul) při vyuţití biologických materiálů 

jako sorbentů, přičemţ se jedná o záchyt kontaminantu 

chemicko-fyzikální cestou. 

Desorpce odpoutávání adsorbovaných molekul z fázového rozhraní 

a jejich přechod do objemové fáze. 

Kinetika adsorpce rychlost adsorbování rozpuštěné látky z jejího roztoku při 

styku s adsorbentem. 

Langmuirova izoterma matematický model pro popis adsorpce z vodných roztoků. 

Modelování kinetiky adsorpce slouţí obecně k určení doby 

expozice nutné pro biosorpci daného kovu do ustálení 

rovnováhy mezi oběma fázemi. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Kovy jsou všudypřítomné sloţky v biosféře, které jsou nezbytné pro průmysl, 

infrastruktury a kaţdodenní ţivot. Od průmyslové revoluce, byly kovy stále více 

redistribuovány v prostředí. Akumulace v zemských a vodních stanovištích je spojená 

s negativními dopady na biotu a lidské zdraví. Společné zdroje těchto znečišťujících látek 

do ţivotního prostředí zahrnují horniny a rudné nerosty, ale především antropogenní 

vstupy ze zemědělství, hutnictví, výroby energie, těţby, nakládání s odpady a dalšími 

zásahy do přírody, a chtě-nechtě produkují relativně vysoké mnoţství těţkých kovů. 
1, 2, 3

 

Odpadní voda z těchto výrobních procesů můţe mít nepříznivý dopad na ţivotní 

prostředí. Široká škála geologických činitelů, jako je depozice síry, globální změny klimatu 

a antropogenní modifikátory, např. kyseliny z čištění kovů v galvanickém průmyslu, 

odstraňování pobřeţní vegetace, úpravy průtoků, apod. ovlivňuje teplotu prostředí 

přispívající k nárůstu koncentrace rozpuštěných kovů. Těţké kovy jak je všeobecně známo, 

jsou zdraví škodlivé a v nemalé míře i toxické a to nejen pro ţivočichy, ale především pro 

lidskou populaci. Následkem toho jsou nejrůznější negativní účinky na lidské zdraví, ať uţ 

jsou to koţní onemocnění, zdravotní a zaţívací obtíţe či vředy aţ po nejtěţší stádia 

rakoviny a v nejhorším případě smrt. 
2 

Odstranění těţkých kovů z kontaminované vody se stalo hlavním cílem výzkumu 

posledních let. Většina výzkumu je zaměřena na rozvoj nákladově efektivních technologií 

pro odstranění iontů kovů z vodných roztoků. Výroba sorbentů, a jejich přímé pouţití jako 

biosorbentů, pro odstraňování těţkých kovů z průmyslové odpadní vody, jsou dva 

z moţných alternativních způsobů vyuţití levných zemědělských odpadů, které byly 

rozsáhle studovány v posledním desetiletí. 
4
 

Ve své diplomové práci se zabývám studiem biosorpce a tím navazuji na svou 

předcházející bakalářskou práci, ve které jsem se zabývala jako i tentokrát biosorpcí Cr (VI) 

pomocí pecek švestky domácí (Prunus domestica). Získané informace z bakalářské práce 

jsem se snaţila vyuţít a obohatit novými poznatky a daty, a tím vymodelovat co 

nejpřesněji průběh biosorpce šestimocného chromu, dvoumocného niklu, zinku a kadmia, 

tedy těţkých kovů na zvoleném biosorbentu. Diplomová práce je zaměřena na posouzení 
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podmínek průběhu biosorpce šestimocného chromu společně s dvoumocným niklem, 

zinkem a kadmiem na biosorbentu peckovici švestce domácí (Prunus domestica). 

Svou diplomovou prací, jsem se snaţila dokázat schopnost vyuţití biologického 

odpadu jako druhotné suroviny pro čištění odpadních vod od některých těţkých kovů a to 

i v malých koncentracích. Cílem diplomové práce bylo prozkoumat schopnost 

biosorbentu na sebe vázat za určitých ideálních podmínek šestimocný chrom 

v různých kombinacích s dvojmocným niklem, zinkem a kadmiem při sníţení jeho 

zrnitostní třídy z 1 – 2 mm na 0,5 – 1 mm. 

Jednotlivé kroky a cíle diplomové práce jsou:  

o Charakterizace biosorbentu 

o Mechanická, chemická a tepelná úprava biosorbentu.  

o Aktivace biosorbentu a příprava na pouţití s jednotlivými těţkými 

kovy 

o Studium podmínek ovlivňující biosorpci šestimocného chromu, vliv 

hodnoty pH a teploty, otáček a koncentrace biosorbentu. 

o Sledování sorpční kapacity a rychlosti sorpce dvoumocného niklu, 

zinku a kadmia z vodného prostředí.  

o Celkové zhodnocení biosorpční schopnosti zvoleného sorbentu na 

sorpci více těţkých kovů současně a jejich následné kombinace 

o Vyhodnocení získaných výsledků a doporučení na pouţití v praxi. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Znečištění ţivotního prostředí těţkými kovy vzhledem k vývoji technologií je jedním 

z nejvýznamnějších problémů tohoto století. Kaţdý průmysl vyrábí a vylučuje do ţivotního 

prostředí a zejména do vody, určitý odpad obsahující různé těţké kovy, jako je těţba 

a tavení kovů, povrchová úprava průmyslových materiálů, výroba energie a paliva výroba 

hnojiv a pesticidů, metalurgie, výroba ţeleza a oceli, galvanické pokovování, elektrolýza, 

elektro-osmóza, koţedělnictví, fotografický průmysl, výroba elektrických spotřebičů, 

pokovování, letectví a řada dalších. Kov jako druh průmyslových prostředků přináší váţné 

znečištění ţivotního prostředí, ohroţující lidské zdraví a ekosystém. 
5,6 

Specifickým 

problémem spojeným s těţkými kovy v ţivotním prostředí je jejich akumulace v potravním 

řetězci a jejich přetrvávání v přírodě. Tyto aspekty mají za následek váţné zdravotní riziko 

a velice ohroţují zásoby vody.  

Prvopočátky odstraňování těţkých kovů z vody za pomoci biologického materiálu jsou 

známy jiţ od konce 40. let 20. století. Procesy, jako je chemické sráţení, elektro-depozice, 

adsorpce, a iontová výměna, jsou často neefektivní a operační proveditelnost představuje 

problém. V dnešní době je potřeba ekonomické, efektivní a bezpečné metody pro odstraňování 

těţkých kovů z odpadních vod a to má za následek hledání netradičních materiálů, které 

mohou být uţitečné při sniţování hladiny nebo hromadění těţkých kovů v ţivotním 

prostředí. 
6, 7

 

Odpadní vodu, je nazývána veškerá voda, která byla pouţita v domácnostech, 

zemědělství a průmyslu a při tom došlo k jejímu znečištění. Tato voda můţe být čištěna 

několika způsoby a to mechanicky neboli fyzikálně, chemicky případně kombinací fyzikálně-

chemicky nebo biologicky. K těmto procesům mohou být zařazeny metody jako je například 

sedimentace, filtrace, odstřeďování, extrakce, neutralizace kyselin a zásad, adsorpce nebo 

absorpce, iontová výměna, nebo případně metodou za pouţití bakterií a to aerobně nebo 

anaerobně. Biologické čištění probíhá vţdy aţ po předčištění metodou fyzikální nebo 

chemickou. 

Všechny tyto metody jsou sice efektivní, ale jsou velmi ekonomicky a také 

technologicky náročné. Proto nejnovějším hitem poslední doby je hledání a vyuţívání co 

nejlevnějších prostředků a to levně, efektivně a s minimálním negativním vlivem na ţivotní 
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prostředí. Jednou z těchto metod je biosorpce, neboli sorpce negativních látek z odpadní vody 

na biologický materiál, který se tím pádem stává druhotnou surovinou. 
8
 Příklady metod a 

jejich negativa a pozitiva jsou znázorněny v tabulce číslo 1. 

Tabulka 1: Příklady metod a jejich hodnocení 
9 

Metoda Klady Zápory 

Adsorpce 
konvekční nevhodná pro kovy 

sorbent (např. uhlík)  

Elektrochemická léčba 
obnova kovu vysoké koncentrace 

 finančně náročné 

Chemická oxidace nebo 

redukce 

mineralizace neuniverzální chemikálie 

 nízké ceny biologických 

systémů  citlivé klima 

Chemické sráţení a filtrace 

jednoduché pro vysoké koncentrace 

finančně nenáročné obtíţná separace 

 neefektivní 

 vznikají neţádoucí kaly 

Iontová výměna 
efektivní citlivé na částice 

čisté odpadní vody, obnova 

kovu 

finančně náročné pryskyřice 

Reverzní osmózy 

čisté odpadní vody  vysoký tlak 

(pro recyklace) velikost membrány 

 finančně náročné 

Vypařování 

Čisté odpadní vody Finančně náročné 

(pro recyklace) Energeticky náročné 

 Vznikají neţádoucí kaly 

V posledních letech bylo uplatňování biotechnologií v řízení a odstranění kovového 

znečištění věnováno velké mnoţství pozornosti, a postupně se tak stává horkým tématem 

v oblasti kontroly znečištění a jeho moţného pouţití. Alternativním procesem je biosorpce, 

která vyuţívá různé přírodní materiály biologického původu, včetně bakterií, hub, 

kvasinek, řas, atd. Tyto biosorbenty mají schopnost vázat kovy a mohou být pouţity ke 

sníţení koncentrace těţkých kovů v roztoku od mg/l do μg/l. Tak mohou být efektivně 

vázány rozpuštěné ionty kovů ze zředěných komplexních roztoků a to rychle a poměrně 
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velmi účinně. Proto je biosorpce ideálním kandidátem pro čištění velkého objemu odpadní 

vody s nízkou koncentrací neţádoucích kovů. 
10 

Schopnost některých ţivých mikroorganismů hromadit kovové prvky byly 

pozorovány nejprve z toxikologického hlediska. Nicméně, další výzkumy ukázaly, ţe na 

neaktivní, neboli mrtvou, mikrobiální biomasu lze pasivně vázat kovové ionty přes různé 

fyzikálně-chemické mechanismy. Na tomto základě se stalo studium biosorpce aktivním 

polem pro odstranění kovových iontů nebo organických sloučenin. Chování kovových 

iontů vůči biosorbentu je zaloţeno na chemickém sloţení biosorbentu. Mechanismus 

odpovědný za biosorpci můţe být jeden, ale v omezené míře to můţe být kombinace 

několika mechanismů jako je iontová výměna, komplexotvorné reakce, koordinační, 

adsorpce, elektrostatické interakce, chelatace a sráţení. 
11

 

Biosorpce je proces, který vyuţívá levnější mrtvou biomasu k vázání toxických 

těţkých kovů a je zvláště uţitečná pro odstraňování nečistot z průmyslové odpadní 

vody. Biosorbenty jsou připravovány z přirozeně bohaté nebo odpadní biomasy (řas, 

mechu, hub a bakterií). Před konečným sušením a granulací je biosorbent promyt 

kyselinami nebo zásadami pro aktivaci sorpčních míst na povrchu buněčné stěny 

biosorbentu. Pro zajištění částic poţadovaných mechanických vlastností je potřeba zaručit 

optimální fyzikálně-chemické faktory jako je např. teplota, pH, zrnitost aj.  Pak mohou být 

tyto částice pouţívány v sorpčních kolonách, které jsou moţná nejúčinnějším zařízením 

pro kontinuální odstraňování těţkých kovů. Princip cyklů biosorpce v kolonách je zaloţen 

na zatíţení matrice, regeneraci a oplachu matrice. Sorbent je vloţen do kolony, ve které 

proudí odpadní voda zatíţená těţkými kovy. Po vyčerpání sorpční kapacity je sloupec 

mimo provoz a jeho lůţko je regenerováno roztoky kyselin nebo zásad. Cyklus je ukončen 

vyplachováním a zpětným tahem pro odstranění pozůstatků regenerátu a některých látek 

zachycených v koloně. Aby byl proces biosorpce skutečně kontinuální, jsou kolony 

zapojeny paralelně ve dvojicích tak, ţe zatímco jedna z kolony prochází regenerací a 

oplachováním, ta druhá je pouţívána pro odstraňování těţkých kovů. 
12

 

Ve srovnání s konvenčními metodami pro odstranění toxických kovů z průmyslové 

odpadní vody, jako je sráţení, iontová výměna a sráţení pomocí hydrogen-siřičitanů, 

proces biosorpce nabízí výhody nízkých provozních nákladů, minimalizace objemu 

chemických a biologických kalů, vysokou účinností při detoxikaci velmi zředěné odpadní 
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vody, a ţádné poţadavky na ţiviny. Tyto výhody by měly slouţit jako primární pobídky 

pro rozvoj plnohodnotných biosorpčních procesů k vyčištění těţkých kovů z ţivotního 

prostředí.
 12

 

Níţe uvedená Tabulka č. 2 uvádí příklady biosorbentů a jejich schopnost sorbovat 

šestimocný chrom, dvojmocný nikl, zinek a kadmium v závislosti na hodnotě pH 

modelového roztoku. 

Tabulka 2: Příklady biosorbentů pro sorpci Cr (VI), Ni (II), Zn (II), Cd (II) 
( 6, 13, 14)

 

Kov Organismus pH q max(mg/g) Literatura 

Mikroorganismy 

Cr (VI) 
Pseudomonas sp. 4.0 95.0 Ziagova et al., 2007 

Staphylococcusxylosus 1.0 143,0 Ziagova et al., 2007 

Ni (II) 
Bacillusthuringiensis 6 45.9 Öztürk, 2007 

Streptomycesrimosus 6.5 32.6 Selatniaet al., 2004 

Zn (II) 
Pseudomonas putida 7.0 6.9 Pardo et al., 2003 

Pseudomonas putida 5.0 17.7 Chen et al., 2005 

Cd (II) 
Pseudomonas putida 6.0 8.0 Pardo et al., 2003 

Staphylococcusxylosus 6,0 250,0 Ziagova et al., 2007 

Řasy 

Cr (VI) 

Aeromonascaviae 2,5 124,46 
Wang et al., 2009 in Březinová 

2010 

Halimedaopuntia 4,1 40 
Wang et al., 2009 in Březinová 

2010 

Ni (II) 
Fucusspiralis 6,0 50,0 E. Romera et al. 2007 

Spirogyrainsignis 6,0 17,5 E. Romera et al. 2007 

Zn (II) 
Chondruscrispus 6,0 45,7 E. Romera et al. 2007 

Ascophylusnodosum 6,0 42,0 E. Romera et al. 2007 

Cd (II) 
Asparagopsisarmata. 6,0 32,3 E. Romera et al. 2007 

Codiumvermilara 6,0 21,8 E. Romera et al. 2007 

Rostlinná biomasa 

Cr (VI) 

Cladophoracrispata - 3 Nourbakhsh et al. 1994 

Skořápky z mandlí 2,0 22,4 
Wang et al., 2009 in Březinová 

2010 

Zn (II) Cymodoceanodosa - 46,6 Sánchez et al. 1999 

Cd (II) 
Clorellakessleri - 8,7 Kaduková, Virčíková, 2002 

Sargasumvulgare - 87 Volesky et al. 1999 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0734975008000177#bib161
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Hrubou strukturou a literární rešerší problematiky biosorpce jsem se zabývala jiţ ve 

své bakalářské práci (Jochymková 2011), kde jsem studovala princip biosorpce, co je to 

biosorbent, v mém případě pouţité pecky švestky domácí (Prunus domestica), dále studiem 

a aktivací sorpčních míst kyselinou chlorovodíkovou o různých koncentracích (0,1; 1; 2 mol/l), 

z kterých jsem vyhodnotila nejlepší (0,1 mol/l), schopností, rychlostí a účinností sorpce 

pomocí modelového roztoku, který obsahoval pouze jeden kov a to šestimocný chrom o 

různých koncentracích 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 a 800 mg/l v ideálních 

modelových podmínkách, coţ znamenalo, nejlepší hodnota pH = 1, a teplota 25 ± 1 °C a to 

vše za jednotné naváţky 1g pro různé zrnitostní třídy (1 - 2, 2 - 3, 3 – 4 a 4 – 5 mm), z čehoţ 

jako ideální zrnitostní třídu jsem vyhodnotila zrnitost 1 – 2 mm. 

V rámci své diplomové práce jsem tyto poznatky obohatila a doplnila o další velmi 

cenné informace. Doplnila jsem studium ideálních podmínek o hodnotu ideální koncentrace 

biosorbentu coţ jsou 4 g a sníţila jsem zrnitost biosorbentu z 1 -2 mm na zrnitostní třídu  

0,5 – 1mm a to na základě dalšího podrobnějšího studia dalších literárních zdrojů, 

zabývajících se problematikou sorpce na povrch biomateriálu. Následně jsem provedla 

studium sorpce multi-kovového systému, který se skládal z modelových roztoků 

šestimocného chromu a dvojmocného niklu, zinku a kadmia. Účelem této práce je modelace 

podmínek a jejich ověření pro kvalitativní zlepšení čistoty odpadní vody a zbavení jejich 

neţádoucích toxických účinků. 

3.1 Biosorpce 

Rozlišujeme dva druhy sorpce a to adsorpci a absorpci v případě pouţití 

biologických materiálů můţeme nazývat téţ biosorpci a bioakumulaci. Rozdíl těchto dvou 

procesů je v tom, ţe v prvním procesu (biosorpce) se znečišťující látky váţou na povrch 

buněčné stěny (adsorpce) a v druhém procesu (bioakumulace) se hromadí uvnitř buňky 

(absorpce). Biosorpce je jednoduchý fyzikální proces podobající se běţné adsorpci nebo 

iontové výměně a je metabolicky pasivní. 
15
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Biosorpce na rozdíl od mnohem sloţitějšího jevu bioakumulace, kde je základem 

aktivní metabolická přeměna, znamená vyuţití mrtvé biomasy, nebo některých molekul či 

jejich funkčních skupin. Je pasivní a zaloţená především na „spříznění“ mezi (bio-) 

sorbentem a sorbátem. 
16

  

Biosorpce je definována jako proces koncentrace sorbátu a předpony „bio“, coţ 

znamená, ţe sorbent je biologického původu, povrch biologické matrice. Výhody tohoto 

procesu zahrnují nízké provozní náklady, odstraňování malých koncentrací z čistíren 

odpadních vod. Postup je jednoduchý a pouţitelný v provozu. Má velmi podobné vyuţití 

jako konvenční adsorpce nebo iontová výměna, aţ na to, ţe je vyuţíván sorbentem 

biologického původu. 
17 

3.1.1 Mechanismus a rovnováha biosorpce 

Mechanismus biosorpce buněčným povrchem není závislý na metabolismu buněk, ale je 

zaloţený na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami buněčné 

stěny. 
13 

Obecně platí, ţe proces biosorpce lze charakterizovat jako biologickou iontovou 

výměnu funkčních skupin přítomných na povrchu buněčné stěny jako jsou karboxylové 

skupiny, amino- a amido- skupiny, fosforyl - celulosu, imidazol, chitin, chinin a další. Tyto 

skupiny mají rozeznatelnou hodnotu pKa, která je zodpovědná za vaznost dané skupiny. 
15

 

Popis mechanismu biosorpce a faktory ovlivňující její výkon je důleţitý především 

pro optimalizaci provozních podmínek samotné biosorpce a její následnou regeneraci. 

Proces biosorpce zahrnuje pevnou fázi, neboli sorbent, a kapalnou fázi, coţ představuje 

rozpouštědlo. Jako rozpouštědlo bývá pouţívána obvykle voda, která obsahuje rozpuštěné 

druhy sorbátu například ionty kovů. Vzhledem k vyšší afinitě sorbentu, je sorbát pevně 

přitahován a vázán několika různými mechanismy. Tento proces pokračuje, dokud není 

vytvořena rovnováha mezi rozpouštědlem a sorbátem. Afinita sorbentu k sorbátu určuje 

jeho rozdělení mezi pevné a kapalné fáze. 
12 

V tabulce číslo 3 jsou uvedeny hlavní vazebné 

skupiny pro proces biosorpce. 
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Tabulka 3: Hlavní vazebné skupiny důleţité pro biosorpci 
(převzato 16)

 

Vazebná skupina 
Strukturní 

vzorec 
pKa HSAB 

Vazebný atom 

(ligand) 

Výskyt v 

biomolekulách 

Hydroxyl - OH 9,5-13 Hard O PS, UA, SPS, AA 

Karbonyl (keton) > C = O - Hard O Peptide bond 

Karboxyl 

  C=O 

 OH 
1,7-4,7 Hard O UA, AA 

Sulfhydryl (thiol) - SH 3/08-8/10 Soft S AA 

Sulfonát 

          O 

          S =O 

          O 

1,3 Hard O SPS 

Thioether > S - Soft S AA 

Amin -NH 2 8-11 Intermediate. N ČTÚ, AA 

Sekundární amin > NH 13 Intermediate N 
CTI, PG, 

peptidové vazby 

Amid 

         C = O 

     NH2 
- Intermediate N AA 

Imin = NH 11,6-12,6 Intermediate N AA 

Imidazol 

 

6,0 Soft N AA 

Fosfát 

 

0,9-2,1 

Hard O PL 
6,1-6,8 

Fosfodiester 
 

1,5 Hard O TA, LPS 

Vysvětlivky: PS - polysacharidy; UA - kyselina močová; SPS - sulfátované polysacharidy;  

Cto - chitosan; AA - aminokyseliny; PG - peptidoglykan; PL - fosfolipid; TA - teikoová kyselina;  

LPS - lipopolysacharidy; HSAB - Pearsonův koncept kyselin a zásad; intermediate - přechodný;  

soft - měkký; hard - tvrdý. 

Podstata sil, poutající kovové ionty na povrch sorbentu, můţe být různá. Proces můţe 

být způsobený slabými van der Walsovými silami, které zastupují fyzikální adsorpci. Tato 

adsorpce probíhá na celém povrchu tuhé látky při relativně nízkých teplotách. Reakce vede 

k uvolnění malého mnoţství adsorpčního tepla. Molekuly kovů nejsou vázány na striktně 

určené místo povrchu tuhé látky. V závislosti na velikosti sil a objemu pórů sorbentu se 



Lenka Jochymková: Biosorpce Cr (VI), Zn (II), Cd (II) a Ni (II) z vodného roztoku pomocí 

pecek švestky domácí 

2013  10 

mohou tvořit násobné vrstvy absorbátu. Tato metoda je velice rychlá, účinná a vratná. Při 

určitých podmínkách můţe dojít aţ k desorpci získávaného kovu ze sorbentu. 
13

 

Dalším způsobem navázání sorbátu je proces chemisorpce. Je to způsob zachycení 

látky na povrchu pevné látky, při které se mezi zachycovanou látkou a povrchem vytváří 

chemická vazba na rozdíl od fyzikální adsorpce, kdy se vytváří jen vazby fyzikální 

povahy. Je velice specifická, protoţe vazba můţe vznikat jen mezi určitými molekulami.  

K vytvoření chemické vazby je třeba aktivační energie. Adsorpční tepla jsou téměř rovna 

teplům reakčním, proto probíhá chemisorpce nejčastěji pouze na povrchu sorbentu na  

tzv. aktivních centrech, kde je nejvyšší energie. Chemisorpce je monovrstvý proces, 

z čehoţ uţ z názvu vyplývá, ţe se na povrch můţe adsorbovat pouze jedna vrstva iontu. 

Vzniká-li při adsorpci více vrstev, jsou tyto vrstvy vázány jiţ fyzikálním způsobem. Druhá 

a další vrstvy jsou jiţ vázány jen fyzikálními silami. Ve srovnání s fyzikální adsorpcí je 

tato metoda zvláště za nízkých teplot pomalá. 
18 

Dalším mechanismem adsorpce je iontová adsorpce, jsou ionty vzniklé disociací 

elektrolytu v roztoku zachycovány na adsorbentu různou měrou. Dochází buď k adsorpci 

jednoho iontu, takţe povrch adsorbentu získává elektrický náboj, coţ je tzv. prostá iontová 

adsorpce, nebo současně s adsorpcí iontu probíhá další děj, který způsobí, ţe náboj 

adsorbentu zůstává nezměněn. Tímto způsobem probíhá výměnná adsorpce. 
18, 19

 

Obecně prostá iontová adsorpce probíhá nejčastěji na povrchu adsorbentu málo 

rozpustných iontových sloučenin z vodných roztoků. Ionty z roztoku se adsorbují na 

povrchu buněčné stěny tehdy, kdyţ tvoří s opačně nabitým iontem málo rozpustnou 

sloučeninu. Coţ je Panethovo - Fajansovo pravidlo, kterým se řídí výběr adsorbujících 

iontů. Adsorbované ionty vytvářejí na povrchu absorbentu kladně nebo záporně nabitou 

vrstvu, k níţ jsou přitahovány další opačně nabité ionty z roztoku, a tím pádem vzniká 

elektrická dvoj - vrstva. 
19

 

Při obecném popisu děje výměnné iontové adsorpce nahrazuje adsorbent ionty 

sorbované z roztoku jinými ionty, které vyšle do roztoku a které mohou pocházet jak z jeho 

povrchu sorbentu, tak z elektrické dvoj - vrstvy. Mnoţství iontů, které je schopna vyměnit 

jednotka hmotnosti suchého absorbentu se nazývá výměnná kapacita. Látky s velkou 

výměnnou kapacitou jsou označovány jako měniče iontů tzv. iontoměniče neboli ionexy. 
18,19
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V praxi se v čistírnách odpadních vod nevyskytují odpadní vody znečištěné pouze 

jedním druhem těţkých kovů, ale je jich v zastoupení celá řada. Jsou to ionty, které mohou 

ovlivnit celý proces biosorpce kovu pro který byly vymodelovány podmínky, protoţe můţe 

docházet ke konkurenčnímu boji o vazebná místa na povrchu pouţitého sorbentu. Vazbu 

kovových iontů můţe ovlivnit modifikace buněčného povrchu. Tyto modifikace mohou být 

vyvolány také působením různých vnějších faktorů, a to uţ během růstu a nahromadění 

biosorbentu, nebo také jejich přímým působením na připravený biosorbent. 
20

 

K popisu rovnováhy mezi sorbentem a sorbátem jsou pouţívány stechiometrické 

vztahy a rovnice, které byly jiţ více neţ před sto lety základem sorpčních modelů 

rovnovah za kterými stojí pánové Langmuir a Freundlich. Nevýhodou však je ţe oba 

modely platí pouze pro jednoduchý systém s pouţitím jednoho typu sorbentu při biosorpci 

pouze v jediné vrstvě. 
16 

Langmuirův model předpokládá, ţe vazebná místa mají stejnou afinitu vůči iontům 

a zároveň stechiometrický poměr těchto vazebných míst a vázaných částic je 1:1. Tento 

model je zaloţen na předpokladu, ţe při nasycení povrchu adsorbentu nedochází k ţádné 

migraci adsorbovaných molekul a energie adsorpce je konstantní. 
6
 

Matematický model dle Freundlicha je zaloţen na předpokladu upřednostnění 

vazebných míst s vyšší afinitou. Předpokladem tohoto modelu je, ţe vazebná místa mají 

různou afinitu vzhledem ke kovovým iontům a právě místa s vyšší afinitou jsou 

obsazovány jako první, coţ je opakem předchozího modelu. 
6
 

3.2 Faktory ovlivňující biosorpci 

Proces biosorpce na biologické materiály bývá ovlivněn mnoţstvím faktorů, které 

zlepšují či naopak zhoršují výsledky samotné biosorpce. Jedním z hlavních faktorů je typ 

zvoleného biosorbentu následně jeho druh, dále velmi podstatným faktorem je hodnota pH 

vodného prostředí a koncentrace působícího sorbátu. Dalšími faktory jsou také přítomnost 

dalších kovů a jejich počáteční koncentrace a neméně důleţitá je také teplota během 

sorpčního procesu. 

Nejlépe prozkoumaná je oblast biomasy bakterií, hub a řas nicméně s dnešními 

poţadavky na sniţování odpadů ukládaných na skládky vzrůstá i počet vyuţívaných 

odpadních materiálů zejména z vyšších rostlin, rašeliny a podobně. Díky provedeným 
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studiím je jiţ moţné pro sorpci zvolit vhodný a účinný materiál neboli biosorbent. 

V závislosti na druhu sorbentu, v mém případě např. peckách švestky domácí, na 

podmínkách jeho vývoje a v případě pouţití biomasy také kultivaci, vzhledem k jeho stáří 

a sorpční schopnosti.  

Jedním z hlavních faktorů ovlivňující účinnost a samotný proces biosorpce je 

hodnota pH. Různá hodnota pH určuje profily různých iontů kovů vzhledem k interakci 

s buněčnou stěnou nebo samotným sorbentem. Hodnoty pH ovlivňují povrch buněk, tedy 

jejich vazebná místa pro kovy. Interakce iontů kovů s buněčným povrchem můţe mít 

elektrostatický charakter.
 15 

V závislosti na hodnotě pH prostředí jsou základní sloţky 

buněčné stěny proponované (pH 1,5 - 4) nebo deprotonované (pH > 4,5). Zvýšení 

negativního náboje buněčné stěny má na svědomí zvyšování hodnoty pH a to do úplné 

deprotonizace vazebných míst. V principu dochází k nárůstu mnoţství kovu aţ po hodnotu 

pH, při které se kov vysráţí. 
13

 

Z fyzikálně-chemického hlediska bylo konstatováno, ţe také teplota je schopna 

ovlivnit průběh biosorpce. Kdyţ se nad tímto zamyslíme, z hlediska fyzikální adsorpce by 

proces biosorpce měl narůstat s klesající teplotou a to z důvodu průběhu exotermického 

děje. Avšak z chemisorpčního pohledu by tomu mělo být přesně obráceně, tedy ţe proces 

biosorpce by měl nabývat na síle se stoupající teplotou. Tuto patovou situaci se snaţili 

vysvětlit pánové Sag a Kutsal v roce 1995 na bakterie Zooglea Ramigera, kteří zjistili, ţe 

sorpce mědi a niklu s klesající teplotou rostla a naopak sorpce olova a ţeleza rostla 

s rostoucí teplotou. V některých případech neměla teplota během procesu dokonce vůbec 

ţádný vliv. 
13 

Kuyucak a Voleský uvedli, ţe vazba Co na hnědé řasy Ascophyllum nodosum 

vzrostly o 50 – 70 %, pokud se teplota zvýšila z 4 ºC na 23 ºC. S dalším zvýšení teploty na 

40 ºC se vazba kovu na sorbent zvýšil jen nepatrně. Teplota 60 ºC a více způsobila změnu 

textury sorbentu a ztrátu sorpční kapacity. 
21

 

Touto problematikou se zabývalo velké mnoţství dalších badatelů. Na základě 

literárních zdrojů došli Vergolio a Beolchini k závěru, ţe na proces biosorpce má vliv 

teplota která je niţší neţ 20 °C a naopak vyšší neţ 35 °C. V opačných případech nejsou 

hodnoty biosorpce teplotou významně ovlivněny. 

Dalším nezanedbatelným faktorem je multi-kovový systém neboli soustava s více 

kovy současně. Ţádná odpadní voda neobsahuje pouze jeden znečišťující kov, vţdy jsou 
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v roztoku obsaţeny dva a více kovů Jedním ze znečišťovatelů odpadní vody jsou ionty 

šestimocného chromu. Velké mnoţství Cr (VI), můţe být uvolněno do prostředí 

z průmyslové odpadní vody spolu s širokým rozsahem koncentrací jiných těţkých kovů, 

jako je například měď, zinek, nikl, kadmium, olovo a další. Přítomnost dalších kovů však 

můţe významně komplikovat biosorpci a to v důsledku sniţování vazebných míst  

v multi-kovovém systému a to velkým mnoţstvím vázaných konkurenčních iontů. Tato 

situace můţe mít za následek sníţení účinnosti a rychlosti celého procesu biosorpce.
 22 

Mnohé studie dokazují, ţe průběh biosorpce individuálního kovu v multi-kovovém 

systému je do značné míry určen vztahem kovu k zvolenému biosorbentu, nikoliv k jeho 

koncentraci. 
23 

V neposlední řadě faktorem ovlivňujícím proces biosorpce je také koncentrace 

biosorbentu neboli biomasy. Tento faktor výrazně ovlivňuje specifickou adsorpci. 

Výzkumy bylo prokázáno, ţe vyšším mnoţství biomasy je moţno z vodného roztoku 

odstranit specifické mnoţství kovu. Avšak hmotnost nasorbovaného kovu vztaţena na 

mnoţství suché biosorbent je mizivá. Při zkoumání biosorpce jednotlivých biosorbentů se 

přistupuje k volbě velké škály koncentrace biomasy, a to od desetin aţ po desítky gramů 

sorbentu v litru roztoku. 
24, 25

 

3.3 Biosorbent 

Kolem nás je velké mnoţství biosorbentů, které mají, nebo můţou mít sorpční vlastnosti. 

Mohou to být např. drcené vaječné skořápky, kosti, rašeliny, bavlněný odpad nebo rýţové 

lusky. A proto mohou být biosorbenty zařazeny do dvou kategorií a to sorbenty s nízkými 

a vysokými náklady. První skupina zahrnuje materiály, které mohou být shromaţďovány 

přímo z ţivotního prostředí, jako jsou např. mořské řasy, nebo odpad jako jsou slupky či pecky 

různých druhů ovoce (např. pecky švestek, meruněk, broskví nebo slupky z pomerančů, 

banánů apod.) nebo produkty z průmyslu, např. kvasinky z fermentačního procesu ve vinařství 

nebo pivovaru. 
10

  Druhá skupina zahrnuje materiály, které jsou speciálně vypěstovány pro 

účely biosorpce. Měly by mít velmi dobré biosorpční vlastnosti a měly by být také snadno 

regenerovatelné. 
10,15, 

Kvalita sorbentu je posuzována podle toho, kolik sorbátu můţe získat a udrţet 

v imobilizované formě. Stanovení příjmu kovů na sorbent, je nejčastěji zaloţen na 
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materiálové bilanci sorpčního systému. Sorbát je na sorbent přitahován mechanismy, které 

jsem zmínila v minulé kapitole (viz. kap. 3. 1. ) aţ do ustavení rovnováhy mezi těmito 

dvěma systémy. Po ustavení rovnováhy sorpce, bude sorbát imobilizován na pevném 

sorbentu. 
12 

Na základě mnoţství sorbátu, které je sorbentem zachyceno, a které v  něm 

zůstane navázáno, je posuzována kvalita sorbentu. Mnoţství sorbátu vázáného jednotkou 

pevné fáze se nazývá sorpční kapacita biosorbentu 
26 

Biosorbenty jsou selektivní a regenerativní a proces biosorpce je zejména velmi účinný 

při čištění zředěné odpadní vody coţ zkoumali pánové Orhan a Norton. Jednou z mála 

nevýhod je krátká doba ţivotního cyklu biosorbentu. Proto pro opětovné pouţití biosorbentu 

v cyklu je nutná desorpce kovu a následná regenerace sorbentu. Jedná se o ekonomicky 

nenáročné jednoduché rychlé procesy. A navíc při desorpci je moţnost zpětného vyuţití 

velkého mnoţství zachyceného kovu, který spadá do vyšší cenové kategorie. 
17 

Některé typy 

biosorbentů jsou významné pro svou vysokou sorpci většiny těţkých kovů bez konkrétní 

priority, zatímco jiné mohou být dokonce specifické pro určité druhy kovů. 
16, 27

 

Ve své diplomové práci se zabývám sorbentem peckami švestky domácí (Prunus 

domestica) coţ je biosorbent řazený k biosorbent vyšších rostlin. Stavba a chemické 

sloţení vyšších rostlin je mnohem sloţitější ve srovnání se stavbou řas nebo mechů. 

Z hlediska biosorpce je proto velice podstatná stavba buněčných stěn. 
13 

Primární buněčná 

stěna se skládá z přibliţně 10% bílkovin a 90% polysacharidů, které mohou být rozděleny 

do tří skupin: celulosa, hemicelulosy (viz. obr. č 1) a pektiny. Zatímco sloţení 

polysacharidů se můţe lišit mezi jednotlivými druhy, typické hodnoty polysacharidů 

primární buněčné stěny vyšších rostlin jsou přibliţně 30 % celulosy 30 % hemicelulosy 

a 35 % pektinu. 
28 

 

Obrázek 1: Strukturní vzorec celulosy a hemicelulosy 
28 
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Struktura celulosy je vytvářena nerozvětvenými řetězci stovek jednotek D-glukosy. 

Dlouhé nevětvené polymery celulosy v buněčných stěnách rostlin vytváří vyšší struktury 

tzv. mikrofibrily. To jsou v tahu velmi pevná vlákna sloţená z mnoha molekul celulosy 

spojovaných vodíkovými můstky. Obvykle však není celulosa jedinou sloţkou buněčných 

stěn. Ty totiţ obsahují mezi mikrofibrilami i např. xyloglukany, pektiny a případný lignin. 

Uspořádání mikrofibril určuje směr růstu buňky. Syntézu celulósy provádí enzym celulosa 

syntasa, který je součástí membrány rostlinné buňky. Je to velký komplex, který zároveň 

syntetizuje vţdy třicet šest vláken. Ty se okamţitě spojují do kompaktní mikrofibrily a 

vytváří vazby s buněčnou stěnou. 
29 

V době růstu a diferenciace buněk vzniká sekundární buněčná stěna, která je širší neţ 

stěna primární. Obsahuje 40 aţ 60% celulosy a má tři vrstvy, které se liší uspořádáním 

mikrofibrilcelulósy a chemickým sloţením. Na povrchu buněčné stěny je velké mnoţství 

funkčních skupin, které jsou schopny zachytit a vázat kovy z roztoku. 
13

 Řez buněčnou 

stěnou společně s popisem je znázorněn na obr. č. 2. 

 

Obrázek 2:Část buněčné stěny v rostlinné buňce 
28

 

3.3.1 Švestka domácí (Prunus domestica) 

Pro svou diplomovou práci stejně jako pro bakalářskou, z které mé poznatky 

vyplývají, jsem si zvolila jako biosorbent švestku domácí, přesněji pecky švestky domácí 

Prunus domestica patřící do rodu slivoní a čeledi růţovitých (viz. jak je podrobněji 

uvedeno ve schématu na obr. č. 3). V České republice patří tato dřevina k nejčastěji 

pěstovaným, a proto je veliký předpoklad dostatečného mnoţství biosorbentu z  této 
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ovocné dřeviny. Po odstranění duţiny, jsou dřevnaté pecky jiţ nepotřebné  a často jsou 

zahrnuty do skupiny biologického odpadu. Ve své diplomové práci se snaţím získat 

potřebné informace a dokázat moţnost druhotného vyuţití tohoto bio-odpadu. 

 

Obrázek 3:Zařazení švestky domácí podle botanických pravidel (převzato a upraveno) 
21 

Plod švestky je sloţen z několika na sebe přiléhajících vrstev. Nejtvrdší částí je 

endokarp neboli pecka, která má za úkol chránit endosperm a embryo. Švestky mají 

především velmi vysoký obsah vody a to v průměru aţ téměř 84%. Duţina obsahuje 

proměnlivé mnoţství sacharidů, organických kyselin, pektinových látek, bílkovin včetně 

enzymů, slizy, gumy, stopové mnoţství minerálních látek, aromatických látek, vitamínů, 

polysacharidy a v neposlední řadě i celulosu. Jádra švestek zase obsahují vysoké procento 

tuků, bílkovin a glykosid amygdalin (viz. obr. č. 4), který je příčinou jedovatosti těchto 

semen. 
31

 Glykosidy jsou deriváty monosacharidů, jejichţ glykosidická hydroxy-skupina je 
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schopna substituce. Dárcem glykosidových jednotek při biosyntéze je aldosa-1-fosfát. 

Amygdalin je kyanogenní glykosid, který se ve vodném prostředí pomocí enzymu  

β-glukosidázy štěpí na jedovatý kyanovodík (-HCN) 
32 

 

Obrázek 4: Glykosid amygdalin vyskytující se v peckách švestky domácí. 
32 

Oligosacharidy a polysacharidy vznikající štěpením škrobu uvnitř řetězce, jsou také 

často nazývané dextriny, neboli produkty neúplné hydrolýzy škrobů. Jsou rozpustné ve 

vodě a nerozpustné v alkoholu. Tuto skutečnost potvrdil i de Carvella se svými 

spolupracovníky. Na vláknech biosorbentu jsou volná místa vzniklá rozpuštěním sacharidů 

a tato místa poskytují funkční skupiny C-O a C=O, na které jsou schopny se vázat různé 

kovy. 
26

 

3.4 Charakteristika sorbovaných kovů 

Ve své diplomové práci se zabývám studiem biosorpce multi-kovových systémů na 

biosorbent pecky švestky domácí (Prunus domestica). Modeluji reálnou odpadní vodu ze 

Zbrojovky Vsetín, která obsahuje ionty šestimocného chromu, dvoumocného zinku, niklu a 

kadmia jejíţ zjištěné koncentrace jsou Cr (VI) 200 mg/l, Zn (II) 100 mg/l, NI(II) 100 mg/l  

a Cd (II) 10 mg/l.  

3.4.1 Šestimocný chrom 

Chrom je bílý, lesklý, velmi tvrdý a křehký prvek s vysokou teplotu tání (1 907 °C) a 

teplotu varu (2 671 °C). Za normální teploty je stálý a chemicky odolný. Při vyšších 

teplotách reaguje přímo s některými kovy, halogeny, sírou, křemíkem, uhlíkem i borem. 

Není rozpustný v koncentrovaných kyselinách ani v lučavce královské. Chrom se ve 

sloučeninách vystupuje nejčastěji jako trojmocný a má sklon tvořit barevné komplexní 

sloučeniny, s koordinačním číslem šest. 
33 
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V přírodě se chrom vyskytuje nejčastěji v rudách chromit FeO·Cr2O3 a krokoit 

PbCrO4. Volně byl zaznamenán pouze v meteoritech, jinak se v přírodě vyskytuje vázaný 

ve sloučeninách. 
33

 Antropogenně zavlečený chrom do ţivotního prostředí pochází ať uţ 

z hutních průmyslů, barevné metalurgie, koţedělného a textilního průmyslu nebo 

z hydraulické dopravy popílků. 
24

 Kovový chrom je vyuţíván k výrobě oceli a jeho slitin. 

Do ţivotního prostředí se chrom dostává ve dvou lidických formách a to III a VI. 

Vyskytuje se ve velkém mnoţství v prachových částech ze spalování fosilních paliv, 

cementáren, ze spalování odpadů, uhlí a ropy.  

Chrom je ze svých moţných oxidačních stupňů ve vodě obsaţen jako Cr 
3+

 a Cr
6+

. 

Třímocný chrom je ve vodě obsaţen pouze při hodnotách pH menších neţ 3,5 a to jako 

hydroxy-komplexy. V rozmezí hodnot pH 6 aţ 8 jsou v roztoku většinou přítomny oba 

mocenské stavy chromových iontů a to ve formě hydroxy-komplexu a trihydroxo-

chromitanu. Většina iontů Cr 
6+

 je velmi dobře rozpustná ve vodném prostředí. Výjimkou 

jsou chromany olova stříbra a barya. Šestimocné chromany jsou ve vodách neţádoucí, 

proto jsou redukovány na ionty třímané nejčastěji ţeleznatými solemi. V přírodě se 

vyskytuje ve vodách v oblastech starých galvanoven a výrob, odstranit jej lze pouze 

odčerpáním vyčištěním většinou provedením přes sorpční materiály a následným 

přefiltrováním 
24

 

Toxicita chromu je v kaţdém mocenském stavu naprosto odlišná. Chrom 

s oxidačním číslem 6+ je výrazně toxičtější neţ s číslem 3+. Cr
3+

je ve vodě rozpouštěn 

pouze v nepatrném mnoţství. Některé sloučeniny chromu zejména ty obsahující Cr
6+

 jsou 

velice karcinogenní a toxické. Chrom třímocný je esenciálním prvkem, který je součásti 

metabolizmu všech savců, jeţ úkolem je podporovat a zvyšovat účinky inzulínu, udrţovat 

metabolizmy glukózy, tuků a cholesterolu. Sloučeniny šestimocného chromu jsou oproti 

chromu třímocnému velice toxické. Krátkodobá expozice můţe vést pouze k poškození 

kůţe ve formě vředů, podráţdění sliznic, nebo astmatické záchvaty. Dlouhodobé působení 

se můţe projevit tvorbou vředů aţ nádorů na sliznicích, plicích, v zaţívacím traktu. Chrom 

je definován jako lidský karcinogen, způsobující rakovinu plic. 
34
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3.4.2 Nikl 

Nikl je stříbrobílý, lesklý, kujný a taţný kov s feromagnetickými vlastnostmi. 

S velmi vysokými teplotami tání (1 453°C) a varu (2 913°C). Je schopen tvořit sloučeniny 

s oxidačními čísly I aţ IV, ale největší zastoupení má ve sloučeninách s oxidačním číslem 

II. 
35

 K nejvýznamnějším sloučeninám niklu se řadí hydroxid nikelnatý a uhličitan 

nikelnatý, hydroxid nikelnatý je vyuţíván k výrobě nikl-kadmiových baterií, je 

meziproduktem při katalýze niklu a jeho solí zatím co uhličitan nikelnatý je vyuţíván jako 

katalyzátor pro odstranění organických polutantů z odpadních vod a k výrobě pigmentů. 
36 

V ţivotním prostředí se nikl vyskytuje v hojném zastoupení a to ve vodě, v půdě, 

tudíţ i v potravinách. Je uvolňován i při sopečných erupcích. Značné mnoţství zásob niklu 

se nachází na mořském dně. Čistý nikl je moţné nalézt v meteoritech, v kombinaci se 

ţelezem a také je zastoupen v zemském jádru. Lidskou činností a vývojem civilizace a 

společnosti se nikl dostává do ţivotního prostředí zejména spalováním uhlí a dalších 

fosilních paliv. Zdrojem niklu v ovzduší je doprava, důsledkem spalování pohonných 

hmot, dále těţba a zpracování rud s obsahem niklu, galvanizací nebo spalováním 

komunálního odpadu. Sucho a mokrou depozicí se tyto částečky niklu dále dostávají do 

ostatních sloţek ţivotního prostředí a kat nemalou mírou ovlivňují všechny sloţky 

prostředí. 
36 

Nikl vyskytující se ve formě iontu Ni 
2+

můţe ve vodě figurovat ve formě hydroxy-

komplexu nebo karbonáto-komplexech a sulfáto-komplexech. V odpadních vodách se 

vyskytují zejména kyano- nebo amino- komplexy. V přírodní vodě se Ni
2+ 

vyskytuje v 

rozmezí pH 5 – 9. V tomto rozmezí pH se nikl můţe sorbovat na oxidy ţeleza a manganu 

nebo tvořit komplexní sloučeniny s anorganickými ligandy. 
26

 Nejběţnějšími postupy pro 

odstraňování nikelnatých iontů z vod je pouţití koagulace nebo sráţení se sulfidy či 

vápenným mlékem, dále je to iontová výměna nebo poţití reverzní osmózy, v poslední 

době jako lukrativní jsou vyuţívány i sorpční metody. 
36,37

 

I kdyţ toxicita niklu pro lidský organismus není vysoká, je jeho působení na lidský 

organismus negativní. Ukládá se v organismu například v enzymech. Nikl je karcinogen, u 

nějţ je veliký předpoklad toho, ţe způsobuje rakovinu plic a nosní přepáţky. 
37
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3.4.3 Zinek 

Zinek je měkký, křehký kov, modrobílého zbarvení. Na vzduchu je tento kov stálý, 

ale je pokrýván vrstvičkou oxidu. Jeho teplota tání (419,58°C) a varu (907°C) je výrazně 

niţší neţ je tomu u niklu a chromu. Zinek je schopen vést elektrický proud a má vysoký 

redukční potenciál. V přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách ve stavu Zn
2+

. V přírodě 

se zinek nalézá ryzí a v rudách např jako sfalerit ZnS. 
38, 39, 40 

Zinek se do ţivotního prostředí dostává vlivem antropogenní činnosti hlavně 

důsledkem důlní činnosti, spalováním uhlí, odpadů nebo rafinací zinku, olova, kadmia 

a také při výrobě oceli. Dále to mohou být pozinkované nádoby či okapy, které přicházejí 

do styku s vodou, také hnojivce zemědělství nebo deponované čistírenské kaly. 
26,40 

Z přírodních zdrojů se do podzemních vod dostává zinek důsledkem sulfidického rozkladu 

rud. Ve vzduchu je zinek obsaţený ve formě prachových částic, které dopadají na zemi 

nebo vodní plochy. Zinek je na vodních plochách usazuje u dna a ve větším mnoţství můţe 

způsobovat kyselost vody a také se usazuje v tělech ryb ţijících v postiţené oblasti. Zinek 

usazeny v půdě se většinou ve vodě nerozpouští, ale můţe částečně pronikat do vod 

podzemních. 
38 

Ve vodách se jako rozpuštěný vyskytuje zinek v mocenském stavu Zn
2+

 a to jako 

hydroxo-komplexy, dale sulfo-komplexy a chloro-komplexy. Ve vodách je velmi 

limitujícím faktorem pro rozpustnost zinku rozpustnost jeho uhličitanů a hydroxo-

uhličitanů. Oblasti rozpustnosti a stability jednotlivých sloučenin zinku jsou velmi závislé 

na hodnotách pH roztoku a koncentraci oxidu uhličitého. Zinek je při neutrálním pH 

v roztoku nerozpustný, v kyselém prostředí vytváří polarizované zinečnaté kationy, které 

se při zvyšování pH sráţejí ve formě hydroxidu zinečnatého, naopak v zásaditém prostředí 

vznikají nerozpustné hydroxidy, které jsou odstraňovány z odpadních vod nejrozšířenější 

metodou pro odstraňování zinečnatých iontů z vodného prostředí a to sráţením. 
23, 38 

Zinek jako i mnoho jiných prvků je v malém mnoţství pro organismus nezbytný, ve 

velkém mnoţství ovšem působí toxicky. Patří mezi esenciální stopové prvky pro vše ţivé 

na Zemi. Z těla vylučován stolicí, proto nehrozí jeho kumulace v organismu, ale 

chronickou konzumací můţe být zvýšeno riziko srdečních chorob a sníţena imunita 

organismu. 
38
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3.4.4 Kadmium 

Kadmium je lesklý, stříbřitý, měkký, taţný a kujný kov s velmi nízkou teplotou varu 

(320,9°C) a tání (767°C). Svými vlastnostmi je velice podobný zinku. Kadmium tvoří řadu 

sloučenin, ale téměř vţdy vystupuje v oxidické formě Cd
2+

, méně častá je forma Cd
1+

, jako 

dvojmocný tvoří velké mnoţství komplexních a binárních sloučenin. Jako jediný 

neušlechtilý kov kadmium neredukuje zlato v elementární formě. 
41, 42

 

Kadmium se v přírodě vyskytuje zejména jako součást minerálů, organických 

sloučenin, jako půdní koloidy. Působením antropologických dějů a jejich následnou 

produkcí odpadů například z výroby nikl-kadmiových a solárních baterií, výroby 

pigmentů, stabilizátorů plastů, legování mědi a pokovování, výroby domácích spotřebičů a 

také v malé míře z jaderné techniky dochází k značnému znečištění ţivotního prostředí 

kadmiem a jeho sloučeninami. 
42, 43

 Z odpadních vod je kadmium odstraňováno cementací, 

elektro-extrakcí nebo redukcí a následnou filtrací a trvalým zneškodněním, kterým se 

zabývají Kovohutě Příbram. 
41, 43

 

Ve vodách se tento kov nejvíce vyskytuje ve formě jednoduchých iontů hydroxy-

komplexů, karbonáto-komplexů nebo sulfato-komplexů, doprovází zinek, ale v podstatně 

menších koncentracích a to vzhledem na jeho adsorpci na sedimenty. 
25 

Kadmium není esenciálním prvkem, ale patří mezi velmi nebezpečné jedy a to díky 

svým organickým sloučeninám Vyznačuje se velmi vysokým koncentračním koeficientem, 

coţ zapříčiňuje značnou kumulaci v biomase (lidském organismu). Svou biochemickou 

cestou nevytváří alkylderiváty, coţ je příčinou nedostatečné detoxikace a tudíţ nebezpečí 

chronických otrav tímto kovem. Vysoká toxicita tohoto kovu byla prokázána i na 

organismech ţijících ve vodním prostředí. 
25

 

  



Lenka Jochymková: Biosorpce Cr (VI), Zn (II), Cd (II) a Ni (II) z vodného roztoku pomocí 

pecek švestky domácí 

2013  22 

4 EXPERIMNTÁLNÍ ČÁST 

V dalších kapitolách se budu zabývat studiem biosorpce těţkých kovů Cr (VI), 

Zn (II), Ni (II), Cd (II) na studovaný biosorbent, tedy pecky švestky domácí, čímţ naváţu 

na výsledky své bakalářské práce, kde jsem studovala a vyhodnocovala nejlepší fyzikální 

a chemické podmínky, včetně studia kinetiky, změn podmínek průběhu biosorpce 

a modelace adsorpčních izoterem, kterou jsem obohatila o faktor vlivu koncentrace 

biosorbentu na proces biosorpce šestimocného chromu, dále jsem sníţila zrnitostní třídu  

z 1 – 2 mm na zrnitost 0,5 – 1mm, oproti své předešlé bakalářské práci. Dále jsem v této 

práci zkoumala vliv jiných těţkých kovů jako je šestimocný chrom, dvoumocný nikl, zinek 

a kadmium na zvolený biosorbent Prunus domestica. Nejdříve jsem zkoumala záchyt 

samostatných těţkých kovů na povrch buněčné stěny biosorbentu, následně jsem zkoumala 

záchyt všech zkoumaných kovů na biosorbent najednou a nakonec kombinace jednotlivých 

kovů s šestimocným chromem.  

4.1 Metodika přípravy biosorbentu 

Zvolený biosorbent, který jsem shromaţďovala v lokalitě mikroregionu 

Jablunkovska, jsem v laboratorních podmínkách, pro jeho lepší vazebné moţnosti, 

podrobila fyzikální, a chemické úpravě. Nejprve jsem biosorbent očistila od duţiny, 

vysušila při pokojové teplotě a následně rozdrtila na frakci, dále upravitelnou 

v laboratorním mlýnku typu IKA A11 Basic (IKA – Werke Německo). Získaný sorbent 

jsem sítovala laboratorními síty (fa Retsch, Německo) na zrnitostní třídu 0,5 – 1 mm a pod 

0,5 mm. Pouţitý biosorbent před i po mechanické úpravě je zobrazen na obr. č. 5. 

 

Obrázek 5:Biosorbent pecka švestky domácí (Prunus domestica) a zvolené zrnitosti biosorbentu 

0,5-1 mm < 0,5 mm 
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Pod pojmem chemická úprava biosorbentu Prunus domestica je zahrnut proces 

aktivace zvoleného biosorbentu kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po 

dobu 90 min. při koncentraci biosorbentu 10 g/l. Naváţku jsem provedla na analytických 

vahách typu TB-215D (fa Denver Instrument). Aktivace jsem prováděla na Třepačce typu 

GFL 3031 (fa HELAGO-CZ s.r.o., Česká republika) za stálého míchání při 150 ot./min. 

(viz obr.č. 6). 

 

Obrázek 6: Třepačka typu GFL 3031, se vzorky sorbujícími šestimocný chrom 

Podmínky pro aktivaci sorbentu peckovice jsem převzala ze své předchozí 

bakalářské práce, kde jsem se zabývala mimo jiné i studiem kinetiky. Hodnoty koncentrace 

kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l a čas aktivace 90 min. V porovnání s prací Kovala 
20

, 

který se také zabýval studiem biosorpce na peckovici švestce domácí je to jednoznačně 

ekonomické řešení. Zrnitostní třídu 0,5 – 1 mm, která je niţší neţ mnou navrhovaná 

zrnitostní frakce pro další studium sorbentu (1 – 2 mm) v mé bakalářské práci, jsem zvolila 

na základě dalšího podrobnějšího studia dalších literárních zdrojů, zabývajících se 

problematikou sorpce na povrch biomateriálu. 

Takto aktivované vzorky jsem oddělila od aktivačního roztoku a několikrát důkladně 

propláchla destilovanou vodou. Dostatečně propláchnutý aktivovaný sorbent, za účelem 

dokonalého odstranění aktivačního činidla, jsem nechala stabilizovat v destilované vodě 

ještě 24h. Celý postup úpravy biosorbentu je schematicky znázorněn na obr. č. 7, kde jsou 

zaznamenány jednotlivé kroky přípravy biosorbentu pro následující analýzy. 
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Obrázek 7: Schéma přípravy biosorbentu Prunus domestika 

4.2 Metodika modelace kinetiky adsorpce pro Prunus domestica 

Celá má diplomová práce vychází a navazuje na poznatky a výsledky, které jsem získala 

v bakalářské práci a které byly inspirovány prací Kovala 
20

. Tedy pro modelaci kinetiky jsem 

v bakalářské práci pouţila zrnitostní třídy 1 - 2 mm, 2 - 3 mm, 3 - 4 mm a 4 – 5 mm a to vţdy  

1 ± 0,1 g sorbentu na 50 ml modelového roztoku Cr (VI) o koncentraci 150 mg/l. Doba 

expozice modelové roztoku s obsahem Cr (VI) a sorbentu byla 1, 7, 9, 12 h. Po uvedené 

době působení kovu a sorbentu jsem vzorky odebrala z třepačky, zfiltrovala a provedla 

spektrofotometrické stanovení šestimocného chromu. 

Adsorpční kapacitu (q) jsem počítala z naměřených vstupních a výstupních hodnot 

koncentrací podle vzorce: 
6
 

S

ccV
q

fi )( 


      
 

kde: 

q – adsorpce kovu (mg/g), 

V – objem modelového roztoku kovu Cr (VI) 

Výběr biosorbentu 
Prunus domestica

Drcení sorbentu

Mletí  a sítování na 
frakci 0,5 - 1 mm

Chemická aktivace 
vzorku

( 0,1M HCl / 90 min.)

Oddělení sorbentu 
a proplach 

destilovanou 
vodou

Stabilizace v 
destilované vodě

(24  h)

Promytí 
a oddělení 

biosorbentu

Sušení do 
konstantní 
hmotnosti
(105 ±1 °C)
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ci – vstupní koncentrace modelového roztoku kovu Cr (VI) (mg/l),
6
 

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

S – mnoţství suchého sorbentu přidaného do roztoku (g). 

Zjištěnou adsorpční kapacitu jsem vyjádřila v procentech podle vzorce: 

[%] =  
𝑐𝑖 − 𝑐𝑓

𝑐𝑖
 ∙ 100 

kde: 

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

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

[%] – procentuální vyjádření adsorpční kapacity 

4.3 Modelování podmínek  

Jak jsem zmínila v předešlé kapitole, pro modelaci podmínek adsorpčních izoterem 

jsem si na základě ustavení rovnováhy stanovila vzorek nejlépe vyhovující a to rozdrcené 

pecky švestky domácí o zrnitosti frakci 1-2 mm aktivované v kyselině chlorovodíkové  

o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 90 min.. S takto připraveným sorbentem jsem se zaměřila 

na zkoumání vlivu teploty na průběh biosorpce a to při teplotě 20, 25, 30, 35, a 40°C  

a studia také vlivu změny hodnoty pH na proces biosorpce, konkrétně pH 1,1; 2,0; 3,0 a 4,0. 

Pro doplnění studia optimálních podmínek pro proces biosorpce jsem zkoumala také vliv 

koncentrace biosorbentu na proces biosorpce (konkrétně pro naváţku sorbentu 1, 2, 3 a 4 g). 

4.4 Metodika studia vlivu dalších kovů na biosorpci Cr (VI) 

V rámci studia biosorpce více kovů na biosorbent pecky švestky domácí (Prunus 

domestica) jsem zvolila modelové roztoky Cr (VI) o koncentraci 200 mg/l, Zn (II) 

o koncentraci 100 mg/l, Cd (II) o koncentraci 10 mg/l a modelový roztok Ni (II) 

o koncentraci 100 mg/l (viz obr. č. 8). Tyto koncentrace jsem volila, protoţe má práce byla 

zaměřena na modelaci odpadní vody ze Zbrojovky Vsetín, jejíţ odpadní voda obsahuje 

zkoumané těţké kovy o výše zmíněných koncentracích. 
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Obrázek 8: Zásobní roztoky Cr (VI), Ni (II), Cd (II) a Zn (II) 

Pro studium vlivu dalších výše uvedených kovů na proces biosorpce jsem zvolila 

sorbent švestky domácí o zrnitostní třídě 0,5 - 1 mm, který byl aktivován 90 min. kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l. K aktivovaným 4 g vzorku švestky domácí 

(zvoleno na základě studia vlivu koncentrace sorbentu) jsem přidala vţdy 50 ml 

příslušného modelového roztoku o hodnotě pH a teplotě, která byla zvolena na základě 

studia nejvhodnějších podmínek pro biosorpci Cr (VI). Odstranění této formy kovu bylo 

pro mou práci prioritní. Biosorbent jsem třepala pří teplotě 25 ± 1°C a 150 ot./min. 

V závislosti na podrobnějším studiu literárních zdrojů zabývajících se problematikou 

biosorpce, jsem zvolila sníţení doby expozice z řádů hodin na minuty. Doba expozice tedy 

byla 10, 20, 30, 40, 50, a 60 min. 

V rámci studia vlivu dalších kovů jsem nejprve realizovala experimenty s kaţdým 

modelovým roztokem dané koncentrace zvlášť, abych zjistila chování sorbentu a jeho 

sorpční schopnost vůči zvolenému kovu v modelovém roztoku. Následně jsem provedla 

kombinaci daných modelových roztoků kovů na aktivovaný sorbent a to nejdříve 

kombinaci Cr (VI) + Zn (II) + Cd (II) + Ni (II), následně jsem zvolila různé moţné 

kombinace, a sice: Cr (VI) + Zn (II) + Ni (II); Cr (VI) + Zn (II) a Cr (VI) + Ni (II). 

Vzhledem k tomu, ţe při studiu schopnosti studovaného sorbentu samostatně vázat Cd (II), 

jsem nedosáhla uspokojivých výsledků, nadále jsem tento kationt nestudovala. 
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4.5 Metodika analýzy 

Všechny kovy a jejich kombinace v multi-kovových systémech jsem stanovovala 

v laboratoři Institutu environmentálního inţenýrství, Vysoké školy Báňské - Technické 

univerzity v Ostravě.  

Šestimocný chrom jsem stanovila spektrofotometrickou metodou s kyselinou 

orthofosforečnou a 1,5 - difenilkarbazidem při vlnové délce 542 nm dle normy  

ČSN ISO 11083 (75 7424) na spektrofotometru HACH typu DR 2800 (HACH LANGE 

GmbH, Německo). Stanovení dvoumocného niklu jsem prováděla za pomocí metody  

č. 8037 Nickel (0,02 - 1,80 mg/l) na biosorbentu peckovici švestce domácí. Další metodou, 

kterou jsem pouţila, byla metoda stanovení dvoumocného zinku. Stanovení modelového 

roztoku dvoumocného zinku jsem provedla metodou Zinc (0,01 – 3,00mg/l) č. 8009 na 

zvolený biosorbent. Poslední metodu, kterou jsem vyuţila ve své diplomové práci, je 

metoda experimentálního stanovení kademnatých iontů. Toto experimentální stanovení 

jsem provedla pomocí Cadmium testu č. 1.01745.0001. Podstatou metody je reakce 

kademnatých iontů v zásaditém prostředí s cadion derivátem na červený komplex, který je 

následně fotometricky stanoven.  

Pro modelaci odpadní vody ze Zbrojovky Vsetín jsem pouţila zásobní roztoky 

šestimocného chromu o koncentraci 200 mg/l, připraveného z pevného dichromanu 

draselného, roztok dvoumocného zinku o koncentraci 100 mg/l , připraveného z pevného 

hexahydrátu dusičnanu zinečnatého, dále roztok dvoumocného niklu o koncentraci 100 mg/l, 

který jsem připravila z pevného hexahydrátu dusičnanu nikelnatého a naposledy modelový 

roztok dvoumocného kadmia o koncentraci 10 mg/l, který jsem připravila z pevného 

tetrahydrátu dusičnanu kademnatého. Všechny čtyři roztoky jsem připravila jako zásobní 

roztoky o koncentraci 1 g/l a následným ředěním jsem získala poţadovanou koncentraci. 

Všechny konečné spektrální analýzy jsem prováděla na biosorbentu peckách švestky 

domácí o zrnitostní třídě 0,5 - 1 mm, který byl aktivován po dobu 90 min. kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l. Ke kaţdému stanovení byly pouţity 4 g 

aktivovaného biosorbentu, ke kterému jsem přidávala vţdy 50 ml modelového roztoku 

o hodnotě pH = 1. Takto připravené vzorky byly míchány na třepačce při teplotě 25 ± 1 °C 

a 150 ot./min. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole jsou zaznamenány jednotlivé výsledky studia biosorpce Cr (VI), 

Zn (II), Cd (II) a Ni (II) na biosorbentu pecek švestky domácí (Prunus domestica) a to při 

sorpci jednotlivých kovů a i jejich následné kombinace. Výsledky jsou popsány 

a vyhodnoceny podle zvolených matematických modelů pánů Langmuira a Freundlicha 

pro více kovů. 

5.1 Hodnocení volby zrnitosti 

V závislosti na studiu dalších literárních zdrojů zabývajících se problematikou studia 

biosorpce, jsem studovala sorpci modelového roztoku šestimocného chromu o koncentraci 

150 mg/l a to, v závislosti na změně zrnitostní třídy biosorbentu pecek švestky domácí 

aktivované kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 90 min (viz. obr. č. 9).  

 

Obrázek 9: Účinnost sorpce Cr(VI) v závislosti na různých zrnitostních třídách pomocí pecek švestky 

domácí (Prunus domestica) 

Jak je z obrázku patrné, lepší sorpční účinnost prokazuje biosorbent o zrnitostní třídě 

0,5 - 1 mm a to po hodinové expozici, kdy byla prokázána 13 % sorpční účinnost  

(q = 0,96 mg/g). Sorpční účinnost zrnitostní třídy pod 0,5 mm je výrazně niţší  

(5,36 %, q = 0,39 mg/g). Z grafu lze vyčíst, ţe sníţení frakce biosorbentu vedlo ke zvýšení 

sorpční schopnosti biosorbentu, pouze do zrnitosti 1 – 2 mm, při menší zrnitosti (< 0,5 mm) 

jiţ sorpce nebyla tak účinná. Oproti bakalářské práce, ve které jsem pracovala se zrnitostní 
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třídou 1 - 2 mm se sorpční schopnost zvýšila při pouţití zrnitostní třídy 0,5 - 1 mm o 12 %, 

při pouţití zrnitosti < 0,5 mm byla účinnost sorpce oproti bakalářské práci vyšší pouze  

o cca 5 %. Sníţení zrnitosti biosorbentu má vliv na sorpční schopnost, ale pouze do určité 

velikosti, po jejímţ překročení sorpční schopnost biosorbentu opět klesá. Z těchto důvodů, 

jsem pro své další experimenty zvolila biosorbent o zrnitostní třídě 0,5 - 1 mm. 

5.2 Vyhodnocení ideálních podmínek adsorpce šestimocného chromu 

Po celkovém zhodnocení své bakalářské práce jsem dospěla k závěru, ţe pecky 

švestky domácí, jako biosorbent pro čistírny odpadních vod není bez úpravy sorpčních 

podmínek vhodným materiálem. Pro efektivnější výsledky a zvýšení počtu sorpčních míst 

na zvoleném biosorbentu Prunus domestica, jsem oproti své bakalářské práci, pro aktivaci 

zvolila biosorbent o zrnitostní třídě 0,5 – 1 mm aktivovaný po dobu 90 min. kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l a to na základě studia kinetiky (viz kapitola 5.1). 

Vliv změny koncentrace biosorbentu na proces biosorpce šestimocného chromu 

modelového roztoku na biosorbent pecky švestky domácí je zobrazen na obr. č. 10, kde je 

graficky znázorněna procentuální účinnost pouţitého sorbentu.  

 

Obrázek 10: Vliv koncentrace sorbentu švestky domácí na biosorpci šestimocného chromu 

Při svém studiu jsem zkoumala změny sorpce modelového roztoku šestimocného 

chromu při koncentracích 1, 2, 3, 4 g v 50 ml modelového roztoku o dané koncentraci 

studovaného kovu. Vzhledem k změně koncentrace biosorbentu při procesu biosorpce 
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modelového roztoku Cr (VI) jsem prokázala nejlepší sorpční kapacitu (q = 6,215 mg/g) 

u nejvyšší koncentrace biosorbentu, tedy 4 ± 0,1 g sorbentu v 50 ml modelového roztoku  

Cr (VI) o koncentraci 150 mg/l, kdy byla účinnost sorpce 78 %. Naopak nejhorší sorpční 

schopnost (q = 1,55 mg/g) jsem prokázala, pokud byla koncentrace biosorbentu 1 ± 0,1 g 

sorbentu v 50 ml modelového roztoku Cr (VI) o koncentraci 150 mg/l, kdy byla účinnost 

sorpce jen 18 % po 30 min. době expozice. Dobu expozice celého procesu jsem provedla 

v časovém intervalu 90 min., neboť jiţ po 60 min. se hodnoty sorpce nemění, a čímţ se 

zároveň potvrdila i správnost volby expozice. 

Jako ideální teplota sorpce sice při studiu ideálních podmínek vyšla teplota 40 ± 1 °C, 

ale po kombinaci podmínek (pH a teplota) došlo k zákalu, proto jako ideální teplotu 

povaţuji teplotu 25 ± 1 °C. Naopak změna hodnoty pH má na celý průběh procesu 

biosorpce velmi významný vliv, stejně jako i koncentrace biosorbentu. Na základě 

experimentální modelace jednotlivých podmínek, které by mohly významně ovlivnit 

proces biosorpce, jsem došla k zjištění, ţe změna teploty nemá významný vliv na průběh 

biosorpce, naopak změna hodnoty pH má dle předpokladu na průběh biosorpce vliv velmi 

významný stejně jako koncentrace biosorbentu. 

Proto ideálními podmínkami můţu tedy označit proces, kdy modelový roztok má 

hodnotu pH = 1, jeho teplota je 25 ± 1 °C a koncentrace sorbentu odpovídá 4 ± 0,1 g 

sorbentu v 50 ml modelového roztoku. Tyto podmínky jsem pak pouţívala pro studium 

vlivu dalších kovů na proces biosorpce. Prioritním odstraňovaným těţkým kovem 

z vodného prostředí je toxický šestimocný chrom, který se v odpadní vodě ze Zbrojovky 

Vsetín, kterou modeluji, v experimentální části své diplomové práce vyskytuje v největším 

mnoţství. 

5.3 Vyhodnocení sorpce modelových roztoků těţkých kovů 

Na základě předešlých výsledků sorpce šestimocného chromu jako těţkého kovu na 

biosorbent pecky švestku domácí jsem experimentálně porovnala sorpci multi-kovového 

systému o koncentracích, které odpovídají koncentracím odpadní vody ve Zbrojovce 

Vsetín, tedy iontů Cr (VI) Zn (II), Ni (II), Cd II) na tento biosorbent a to nejdříve 

jednotlivě a následně jejich celkovou kombinaci a nakonec kombinaci jednoho těţkého 
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kovu vţdy s šestimocným chromem. Všechny modelové roztoky byly upraveny na 

poţadovanou hodnotu pH = 1 pomocí kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l. 

Jako první jsem provedla spektrofotometrické stanovení modelového roztoku 

šestimocného chromu o koncentraci 200 mg/l, abych tak zjistila reálnou vstupní 

koncentraci modelového roztoku, který pak byl sorbován na biosorbent Prunus domestica 

zrnitostní třídy 0,5 – 1 mm chemicky aktivovaného po dobu 90 min. Vzhledem k tomu, abych 

dosáhla co největší sorpční kapacity biosorbentu, tak jsem si zvolila ty nejoptimálnější 

podmínky, které jsem v rámci studia podmínek zjistila (pH = 1, koncentrace biosorbentu  

4 ± 0,1 g, doba expozice 60 min.). Účinnost sorpce šestimocného chromu o koncentraci 

modelového roztoku 200 mg/l na čase je graficky znázorněno na obr. č. 11. 

 

Obrázek 11.: Závislost účinnosti sorpce Cr (VI) na čase při zrnitostní třídě 0,5 - 1mm na peckách 

švestky domácí 

Z obrázku je jasně vidět, ţe maximální sorpční kapacita (q = 1,96 mg/g) byla zjištěna 

po hodině, kdy došlo k nasorbování 99,8% těţkého kovu na povrch buněčné stěny 

biosorbentu pecky švestky domácí. Přičemţ je i velmi dobře patrné, ţe jiţ po 10 min. 

expozice bylo nasorbováno 89 % Cr (VI), coţ je ve srovnání s mými výsledky z bakalářské 

práce kde jsem došla k závěru, ţe účinnost sorpce při zrnitosti 1 - 2 mm je po hodině 1 % 

(q = 0,06 mg/g), coţ je významně niţší hodnota sorpční účinnosti neţ při stejné době 

expozice a stejných podmínkách s frakcí 0,5 – 1 mm. Z těchto poznatků vyplývá, ţe 
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sníţení zrnitostní třídy a tím pádem zvětšení sorpčního povrchu má pozitivní vliv na sorpci 

a to i včetně zvýšení koncentrace sorbentu, jak bylo shodně konstatováno u obou prací. 

Na následujícím obr. č. 12 je graficky znázorněna závislost účinnosti biosorpce 

dvoumocného zinku na čase pomocí pecek švestky domácí (90min/ 0,1M HCl/ 0,5-1mm) 

při pH = 1. Z grafu je patrné, ţe sorpce dvoumocného zinku na zvoleném sorbentu nabývá 

sorpčního maxima (q = 0,035 mg/g) sice jiţ po 20 min., kdy došlo k nasorbování cca 4 % 

zinečnatých kationtů na povrch buněčné stěny pecek, v porovnání se sorpční kapacitou  

Cr (VI) je tato sorpce nevýznamná. S největší pravděpodobností, bude tato skutečnost 

souviset se zvolenými podmínkami (hodnota pH, teplota a koncentrace sorbentu), které 

byly modelovány výhradně na Cr (VI), který byl povaţován za prioritní pro celé studium  

multi-kovového systému. 

 

Obrázek 12: Závislost účinnosti sorpce Zn (II) na čase při zrnitostní třídě 0,5 - 1 mm na peckách 

švestky domácí 

Biosorpce nikelnatých iontů na biosorbent pecky švestky domácí je znázorněna na 

obr. č. 13. Z grafu je zřejmé, ţe sorpční maximum (q = 0,35 mg/g) nastalo uţ po 10 min. 

procesu biosorpce, kdy došlo k nasorbování 30 % Ni (II). Po sorpčním maximu následoval 

pokles sorpční kapacity biomateriálu aţ na cca 7 % a to po 50 min. expozice.  

K opětovnému zvýšení sorpční kapacity došlo opět aţ po hodině (q = 0,21 mg/g) kdy na 

povrchu pecek švestky domácí bylo nasorbováno cca 18 % nikelnatých iontů. V porovnání 

se sorpcí zinečnatých iontů, je zvolený biosorbent vhodnějším pro sorpci samotného Ni (II) 

neţ Zn (II), avšak jednoznačně je tento biosorbent, za daných podmínek, nejvhodnějším 

pro Cr (VI). 
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Obrázek 13: Závislost účinnosti sorpce Ni (II) na čase při zrnitostní třídě 0,5 - 1 mm na peckách  

švestky domácí 

Kademnaté ionty neprojevují za daných podmínek ţádnou afinitu vůči zvolenému 

sorbentu Prunus domestica, které jsou modelovány pro sorpci šestimocného chromu jako 

prioritního kovu. Lze tedy poznamenat, ţe pro praktickou sorpci s Cd (II) ionty není 

biosorbent pecky švestky domácí vhodným a kov bude nutné odstranit jinou metodou. 

Například ověřenou metodou pro odstraňováním kademnatých iontů z vodného prostředí je 

cementace, elektro-extrakce nebo redukce a následná filtrace. 

Na následujících obrázcích č. 14. – 17. jsou zobrazeny sorpční schopnosti 

šestimocného chromu v kombinaci s jinými těţkými kovy. Na obr. č. 14. je graficky 

znázorněna závislost sorpční účinnosti na čase, tedy experimentální biosorpce kombinace 

všech čtyř studovaných těţkých kovů, jmenovitě Cr (II), Ni (II), Cd (II), Zn (II), na 

biosorbent pecky švestky domácí. Jak je z grafického znázornění patrné v počáteční fázi 

(do 20 min.), patrně pomocí vnitřní hnací síly dochází k obsazení největšího počtu 

vazebných míst. Zbytková volná vazebná místa jsou pak obsazována v průběhu dalších  

40 min. Biosorpce kademnatých iontů stejně jako v případě samostatné sorpce kadmia 

nemá kladný výsledek sorpční kapacity (q), dochází opět pouze k uvolňování iontů tohoto 

kovu ze sorbentu do vodného prostředí. Proto se chováním tohoto kovu jiţ nadále nebudu 

zabývat a není tedy ani graficky vyjádřeno. 
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Obrázek 14:Závislost činnosti sorpce Cr (VI), Zn (II), Ni (II) a Cd (II) na čase při zrnitostní třídě  

0,5 - 1 mm na peckách švestky domácí 

Po celkovém zhodnocení grafického znázornění účinnosti sorpce v závislosti na čase 

je zřejmé, ţe nejlepší sorpční schopnost multi-kovového systému na biosorbent Prumus 

domestica prokázal šestimocný chrom, jehoţ sorpční kapacita (q = 1,84 mg/g) dosahovala 

největších hodnot jiţ po zmíněných 20 min., kdy došlo k nasorbování cca 94 % Cr (VI).  

V porovnání se systémem, kdy ve vodném roztoku vystupoval pouze šestimocný chrom, 

lze konstatovat, ţe účinnost sorpce v přítomnosti ostatních kovů se sníţila téměř o 5%.  

To nejspíše bylo následkem konkurence kovů a jiţ zmiňovaným upřednostňováním 

obsazování vazebných míst na povrchu buněčné stěny. 

Nikelnaté ionty v kombinaci s ostatními kovy svého sorpčního maxima 

(q = 0,583 mg/g) dosahují po 30 min., tedy o 10 min. později neţ Cr (VI). Po této 

expoziční době, kdy bylo dosaţeno nasorbování cca 49 % kovu, dochází patrně k jeho 

desorpci. Nicméně zajímavostí je, ţe Cr (VI) i Ni (II) sorbují stejně do 10. min., naopak po 

40 min. jeho sorpční schopnost klesá, ale v porovnání se systémem, kdy v modelovém 

roztoku byly obsaţené pouze Ni (II), je v tomto případě sorpční schopnost Ni (II) o cca 10 % 

vyšší. Tento výsledek byl zřejmě zapříčiněn upřednostněním kovu v roztoku a jeho vnitřní 

hnací silou, díky které je schopný se vázat na volná vazebná místa na povrch buněčné 

stěny. 
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Zinečnaté ionty v kombinaci s ostatními zkoumanými těţkými kovy svého sorpčního 

maxima (q = 0,217 mg/g) dosahují po hodině, kdy došlo k nasorbování cca 21% Ni (II). 

V porovnání se systémem, kdy vystupuje v roztoku jako jediný kov, k maximální sorpční 

kapacitě dochází o 40 min. později. Jeho účinnost je však o cca o 18 % vyšší, tedy obdobně 

jako v případu Ni (II) došlo ke zvýšení sorpční kapacity sorbovaného kovu.  

Všechny zkoumané kovy prokázaly v multi-kovovém systému vyšší sorpční 

účinnost, neţ v systému mono-kovovém. Podle studií literárních článku, je příčinou 

zvyšování sorpční účinnosti v multi-kovových systémech oproti mono-kovovým systémům 

pořadí kovů vkládaných do systému a jejich afinita vůči biosorbentu. Z důvodu 

nefunkčnosti sorpce kademnatých iontů na zvolený biosorbent, jsem tento kov jiţ dále do 

analýz nezapojovala a pracovala jsem pouze s Cr (VI), Ni (II) a Zn (II). 

Na následujícím obr. č. 15 je graficky znázorněn průběh biosorpce multi-systému 

(Cr, Zn, Ni) v závislosti na čase. Z grafu je patrný průběh biosorpce studovaných těţkých 

kovů na zvolený biosorbent, který je obdobný  předchozímu případu (viz obr. č. 14) sorpce 

šestimocného chromu dosáhla svého maxima v první třetině procesu s maximální sorpční 

kapacitou (q = 2,004 mg/g), tedy došlo k nasorbování cca 90 % tohoto kovu. Porovnáním 

výsledků mono-kovového systému chromu a tohoto multi-kovového systému, je zřejmé, ţe 

se účinnost liší v řádu desetin procent, ale sorpční maximum nastalo o 40 min. dříve.  

 

Obrázek 15: Závislost účinnosti sorpce Cr (VI), Zn (II) a Ni (II) na čase při zrnitostní třídě 0,5 - 1 mm 

na peckách švestky domácí 
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Dvojmocný zinek, oproti předchozí sorpci znázorněné na obr. č. 14, dosáhl svého 

sorpčního maxima (q = 0,183 mg/g) uţ po 10 min., kdy bylo nasorbováno cca 18 % kovu. 

V tomto případě, kdy v modelovém roztoku figurují všechny zkoumané kovy s výjimkou 

kademnatých iontů je účinnost zinečnatých iontů o cca 14 % vyšší, neţ v systému, kde 

tento kov vystupuje samostatně.  

Nikelnatý iont stejně jako iont zinečnatý dosahuje v tomto experimentálním provedení 

svého sorpčního maxima (q = 0,542 mg/g) jiţ na začátku biosorpce (tedy po 10 min.), kdy 

dochází k nasorbování cca 46 % kovu. Tento kov svého sorpčního maxima dosahuje ve 

stejnou dobu, jako kdyţ vystupuje v systému samostatně, ale jeho sorpční schopnost je 

opět cca o 16 % vyšší. 

Z grafu (viz obr. č. 15) je velmi dobře patrné, ţe v tomto multi-kovovém systému má 

největší sorpční schopnost opět šestimocný chrom, jehoţ sorpční kapacita oproti niklu je 

téměř čtyřnásobná a v porovnání se zinečnatými ionty, převyšuje účinnost sorpce chromu 

zinek desetkrát. Kdyţ jsem srovnala sorpční kapacity kovů stojících v modelovém roztoku 

samostatně a sorpční kapacitu v multi-kovovém systému na obr. č. 15, je sorpční kapacita 

kaţdého kovu v multi-kovovém systému vţdy vyšší. Opět jako v předchozím případě 

zkoumání sorpce kovů v multi-kovovém systému je obsazování vazebných míst dáno 

vnitřní hnací silou kovů a jejich schopnosti se vázat na povrch buněčné stěny. 

V dalších případech jsem zkoumala chování pouze dvou kovů v závislosti na čase a 

to vţdy kombinaci kovu s šestimocným chromem. V této studii jsem pro neschopnost 

sorbovat na zvolený materiál vynechala dvoumocné kadmium a pracovala jsem pouze 

s kombinací šestimocného chromu s dvoumocným zinkem a niklem.  

Na obr. č. 16 je graficky znázorněna účinnost sorpce šestimocného chromu společně 

s dvoumocným zinkem na povrch buněčné stěny biosorbentu pecek švestky. Tato 

biosorpce probíhala za ideálních podmínek vymodelovaných pro sorpci šestimocného 

chromu, který je pro mou práci stěţejním prvkem, tedy v prostředí o pH = 1, teplotě 25 ± 1 °C 

pomocí studovaného biosorbentu, jehoţ koncentrace byla pro kaţdý vzorek 4 ± 0,1 g v 

50 ml modelového roztoku.  
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Obrázek 16: Závislost účinnosti sorpce Cr (VI) a Zn (II) na čase při zrnitostní třídě 0,5-1 mm na 

peckách švestky domácí 

Na základě grafického znázornění závislosti účinnosti sorpce na čase na obr. č. 16 lze 

usuzovat to, ţe je průběh biosorpce šestimocného chromu téměř stejný jako v předchozích 

multi-kovových systémech. Sorpčního maxima (q = 1,93mg/g), tedy cca 98 %, šestimocný 

chrom dosáhl aţ po hodině. Průběh sorpce dvoumocného zinku má po celou dobu téměř 

rovnoměrný průběh, sorpčního maxima (q = 0,133 mg/g), tedy cca 13 % bylo dosaţeno po 

50 min. V tomto případě, kdy modelový roztok tvoří Cr (VI) a Zn (II) je účinnost sorpce 

niţší, neţ kdyţ se kaţdý kov sorboval samostatně. 

Na obr. č. 17 je graficky zobrazen experimentální průběh sorpce posledního 

zkoumaného multi-kovového systému na zvolený biosorbent pecky švestku domácí. 

 

Obrázek 17: Sorpce Cr (VI) a Ni (II) na pecky švestky domácí 
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Z uvedeného grafického vyjádření na obr. č. 17 je zřejmé, ţe průběh sorpce se nijak 

nelišil od průběhu sorpce předešlé v systému Cr - Zn. Jako i v předešlém zmíněném 

systému větší sorpční schopnosti dosahoval chrom, jehoţ sorpční maximum (q = 1,906 mg/g), 

tedy sorpční schopnost cca 97 % nastala po hodině. Sorpční schopnost nikelnatých iontů 

dosáhla maxima (q = 0,181 mg/g) jiţ po 10 min. a činila cca 15%. Pro porovnání stejně 

jako v případě kombinace Cr – Zn, i v tomto multi-kovovém systému vykazují oba těţké 

kovy niţší sorpční schopnost a to Cr (VI) cca o 2% a Ni (II) o 15 %, neţ kdyţ jednotlivé 

kovy vystupují samostatně.  

Kovy v multi-kovovém systému se vázaly na povrchu buněčné stěny biosorbentu 

v závislosti na své vzájemné afinitě. Přednostně docházelo k navázání iontů kovů s větší 

přenosovou rychlostí a vnitřní hmotností částice, která je směrodatným parametrem celé 

biosorpce.  

Ve všech uvedených multi-systémech (obr. č. 14 - 17) vykazuje největší účinnost 

sorpce šestimocný chrom. Naopak nejhorší účinnost sorpce na zvolený biosorbent Prunus 

domestica prokázaly po experimentálním zkoumání ionty kademnaté. 

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo zhodnocení a moţnost pouţití zvoleného 

biosorbentu pecek švestky domácí (Prunus domestica) v praxi. Tento cíl byl na základě 

získaných a zhodnocených výsledků splněn a experimentálně prokázán. Zvolený 

biosorbent je moţno pouţít v praxi, ale samostatně pouze pro sorpci Cr (VI), Zn (II), Ni 

(II). V případě, ţe bude ve vodném prostředí přítomen i Cd (II), je nutné do systému 

zapojit redukční a filtrační zařízení pro odstranění kademnatých iontů, které biosorpcí na 

zvolený biosorbent za daných podmínek odstranit nelze.  
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6 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala studiem biosorpce těţkých kovů Cr (VI), 

Zn (II), NI (II), Cd (II) ve vodném roztoku a moţnostech vyuţití biologického odpadního 

materiálu pecek švestky domácí (Prunus domestica) jako biosorbentu pro tyto těţké kovy 

v účinnosti na odpadní vody z čistíren odpadních vod. Podstatu procesu biosorpce těţkých 

kovů na biologický materiál jsem zkoumala jiţ v bakalářské práci a nyní jsem na ni 

navazovala v práci diplomové.  

V teoretické části této práce se zabývám současným stavem problematiky biosorpce 

a jejími moţnostmi. Následně obecně popisuji princip biosorpce rozdíly oproti 

bioakumulaci, její moţnosti mechanismů, rovnovah, schopnosti vazebných skupin vázat 

vhodné ionty na povrchu buněčné stěny. Zmiňuji se o moţnosti popisu daných rovnováh 

matematickými modely pánů Langmuira a Freundlicha. Poté se zabývám důleţitými 

faktory, ovlivňující proces biosorpce, zejména typ a koncentraci biosorbentu, dále hodnotu 

pH, teplotu a v neposlední řadě přítomnost více kovů současně působících na daný 

biosorbent, kterým pro mě byly pecky švestky domácí (Prunus domestica). A nakonec 

teoretickou část uzavírám zmínkou o jednotlivých těţkých kovech, které figurují 

v modelových roztocích, a s nimiţ jsem experimentálně pracovala. 

V experimentální části své diplomové práce popisuji jednotlivé metodiky a postupy 

své práce. Prvním krokem byla fyzikální úprava biosorbentu na potřebnou frakci. 

V bakalářské práci, na kterou navazuji, jsem pracovala se zrnitostní třídou 1 - 2 mm. 

Na základě studia dalších literárních zdrojů zabývajících se problematikou biosorpce jsem 

pro svou diplomovou práci zvolila zrnitost niţší a to 0,5 - 1 mm, jejíţ účinnost jsem 

experimentálně ověřila. Na takto upraveném biosorbentu jsem vazebná místa na povrchu 

buněčné stěny aktivovala kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po dobu  

90 min. Volba této koncentrace kyseliny chlorovodíkové, vycházející z bakalářské práce, 

je velmi ekonomická vzhledem k tomu, ţe i zvolený sorbent je nenákladný, je tento postup 

povaţován za ekonomicky výhodný. 

Dále jsem se zabývala také studiem optimálních podmínek biosorpce Cr (VI) na 

zvolený biosorbent, konkrétně jsem studovala hodnotu pH, teplotu a koncentraci 

biosorbentu. Jako ideální podmínky pro biosorpci šestimocného chromu z vodného roztoku 
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jsem experimentálně prokázala v bakalářské práci hodnotu pH = 1, teplotu 25 ± 1 °C  

a koncentraci biosorbentu 4 ± 0,1 g v 50 ml modelového roztoku o koncentraci 150 mg/l.  

Tyto podmínky se osvědčily pro šestimocný chrom, který v mé práci vystupuje jako 

prioritní kov a pouţila jsem je i pro sorpci ostatních zvolených těţkých kovů jako jsou Zn (II), 

Ni (II) a Cd (II). Nejdříve jsem studovala sorpci jednotlivých kovů figurujících 

v modelovém roztoku samostatně, koncentrace jednotlivých kovů pouţívaných 

v modelových roztocích pro biosorpci odpovídají koncentracím těchto kovů v reálné 

odpadní vodě pocházející z čistírny odpadních vod ze Zbrojovky Vsetín. Koncentrace  

Cr (VI) odpovídá 200 mg/l, koncentrace Zn (II) je 100 mg/l, koncentrace Ni (II) je 100 mg/l a 

konečně koncentrace Cd (II) odpovídá 10 mg/l.  

Při studiu sorpce jednotlivých kovů v systému, prokázaly jednoznačně nejlepší 

sorpční schopnost na zvolený biosorbent ionty šestimocného chromu a to bezmála 99,8 %, 

naopak nejhůře dopadla sorpce kademnatých iontů, které neprokázaly za zvolených 

podmínek ţádnou sorpční schopnost, neboť došlo k vylouţení kademnatých iontů 

z biosorbentu. Proto jsem kademnaté ionty z následujících analýz vyloučila a pokračovala 

jsem ve studiu zbývajících tří kovů Cr (VI), Ni (II), Zn (II). 

V případech kombinace tří a čtyř kovů v modelovém roztoku, byla výsledná účinnost 

biosorpce vyšší v situaci kdy jednotlivé kovy sorbovaly na zvolený biosorbent samostatně 

neţ kdyţ tvořily multi-kovové systémy s výjimkou šestimocného chromu, jehoţ účinnost 

sorpce byla vyšší, kdyţ byl ve vodném roztoku samostatně. Naopak v případech kombinací 

dvou kovů v multi-kovovém systému byla výsledná účinnost sorpce niţší, kdyţ kovy 

tvořily multi-kovový systém, neţ kdyţ byly v roztoku samostatně s výjimkou Zn (II), jehoţ 

sorpční účinnost byla vyšší v kombinaci s šestimocným chromem, neţ kdyţ stál v roztoku 

samostatně. Ve všech případech experimentálních studií dosáhly kovy svého sorpčního 

maxima do hodiny. 

Na základě získaných výsledků a poznatků z experimentální studie biosorpce směsi 

kovů na zvolený biosorbent pecky švestky domácí (Prunus domestica) mohu konstatovat, 

ţe zvolený biosorbent je vhodný pro pouţití v čistírnách odpadních vod, jimiţ prochází 

odpadní voda znečištěna Cr (VI), Ni (II), Zn (II). Pro pouţití tohoto biosorbentu v čistírně 

odpadních vod ve Zbrojovce Vsetín je nutné zakomponovat metodu pro odstranění Cd (II), 

který je na zkoumanou metodu netečný.  
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