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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá studiem adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných 

roztoků pomocí odpadních pecek z broskví (Prunnus Persica). V teoretické části je popsán 

proces biosorpce, její faktory, mechanismy a biosorbenty. Detailně je pak také popsáno 

rozdělení izoterem. Dále jsou uvedeny vlastnosti šestimocného chromu a jeho metody 

odstranění z vodných roztoků. V experimentální části je vyhodnocena adsorpční kinetika, 

stanovení vhodné hodnoty pH, navážky a teploty šestimocného chromu. Vzorky byly 

chemicky aktivovány kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l po dobu 60 min. 

Klíčová slova 

Biosorpce; biosorbent; pecky z broskví (Prunnus Persica); chrom (VI); adsorpční kinetika; 

izotermy 

 

Summary 

This thesis deals with the study of adsorption isotherms of adsorption of Cr (VI) from 

aqueous solutions using waste pits from peaches (Prunnus Persica). In the theoretical 

section describes the biosorption process, the factors, mechanisms and biosorbents. 

Described in detail isotherm distribution. Furthermore, the properties of hexavalent 

chromium and its methods of removal from aqueous solutions. In the experimental part is 

evaluated adsorption kinetics, determination of appropriate values of pH, temperature and 

weighed hexavalent chromium. The samples were chemically activated with hydrochloric 

acid of 1 mol / l for 60 minutes. 
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Biosorption; biosorbents; pits from peaches (Prunnus Persica), chromium (VI) adsorption 

kinetics, isotherms 
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Seznam použitých zkratek    

(t2g)
3
   Sada d orbitalů 

[Cr(CN)6]
3-

  Hexacyanochromat (III) 

[Cr(H2O)6]
3+

  Hexaaquachromium (III)¨ 

µmol·l
-1

  Mikromol na litr   

Cr (III)   Trivalentní chrom 

Cr (VI)  Šestimocný chrom 

Cr(OH)
2+

  Hydroxid chromu 

Cr2O7
2-

   Anion dichromanový 

Cr
3+

   Kation chromitý  

CrO3   Oxid chromový 

CrO4
2-   

Anion chromanový 

Fe (II)   Dvoumocný chrom 

g/l   Gram na litr 

g/m
2   

Gram na metr čtvereční 

g·cm
-3

   Gram na centimetr krychlový 

H2O   Voda 

HCl   Kyselina chlorovodíková 

KJ·mol
-1

  KiloJoul na mol 

mg/g   Miligram na gram 

mg/l   Miligram na litr 

mm   Milimetr 

mmol/g  Milimol na gram 

MnO2   Oxid manganičitý 

mol/l   Mol na litr 

O2   Kyslík 

ot/min   Otáčky za minutu 

W·m
-1

·K
-1

  Watt na metr a kelvin 

Další zkratky jsou průběžně vysvětleny v textu. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Znečištění těžkými kovy je jedním z nejpozoruhodnějších ekologických problémů 

tohoto století. 
1

 V uplynulých letech byla věnována velká pozornost oboru biotechnologie 

a stává se horkým tématem v oblasti kontroly tohoto znečištění.
2  

 

 Chrom je sedmý nejhojnější element na zemi. V posledních několika desetiletích, 

množství chromu ve vodních i suchozemských ekosystémech se v důsledku různých 

lidských činností zvýšilo. 
1

 Je známo, že šestimocný chrom má 100× větší toxicitu než 

trojmocný chrom, díky jeho vysoké rozpustnosti ve vodě a mobilitě.  

 Alternativním postupem je proces biosorpce, která využívá různých metod 

k odstranění těžkých kovů z odpadní vody. Jednou z více atraktivních metod pro 

odstranění kontaminantů je adsorpce, která má za následek vysokou kvalitu vyčištěné 

odtokové vody a následné opakované použití. Ve srovnání s jinými procesy čištění 

odpadních vod, adsorpční proces umožňuje flexibilitu jak z hlediska návrhu tak i provozu.  

Adsorpce je v určitých případech reverzibilní, sorbent může být obnoven, což má za 

následek vysokou úsporu nákladů.
3

 

 Literatura uvádí nepřeberné množství přírodních biosorbentů, pozornost se však 

čím dál tím více zaměřuje hlavně na využití zemědělských odpadů jako alternativu 

k nahrazení stávajících adsorbentů, jak z hlediska ekonomického, tak i s ohledem na 

životní prostředí.
4

 

 Ve své práci se zabývám studiem adsorpčních izoterem adsorpce šestimocného 

chromu pomocí odpadních pecek broskví (Prunus persica) jako potencionálního 

biosorbentu. V teoretické části popisuji proces biosorpce, faktory ovlivňující biosorpci 

a mechanismy biosorpce. Dále se zabývám obecnou charakteristikou izoterem, jejichž 

modelace je také hlavním cílem mé závěrečné práce. Následně jsou popsány typy 

adsorpčních izoterem, které využívám i ve své experimentální části. V neposlední řadě se 

zabývám problematikou šestimocného chromu a jeho odstranění z vodných roztoků. 

 V experimentální části vyhodnocuji nad rámec zadání předložené závěrečné práce 

také vyhodnocení adsorpční kinetiky šestimocného chromu pro menší zrnitostní frakce, 

která nebyla v minulých studiích zohledněna, stanovuji pro ni také optimální podmínky pro 
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proces biosorpce a v závěru jsou vyhodnoceny adsorpční izotermy. Všechny naměřené 

výsledky jsou uvedeny v grafech s následným popisem.  

Cílem bakalářské práce je: 

1. Obecně popsat a nastudovat metodu biosorpce, charakterizovat použitý biosorbent, 

tedy odpadní pecky broskví (Prunus persica).   

2. Studium kinetiky biosorpčního procesu pro studovaný sorbent o zrnitostní třídě 

<0,5 mm; 0,5 – 1 mm a 1 - 2 mm s různou aktivační dobou. 

3. Na základě výsledků z předchozího bodu vybrat nejvhodnější podmínky, při kterých 

bude za použití studovaného biosorbentu odstranění Cr
VI

 z vodného prostředí, 

nejúčinnější a tyto pak aplikovat pro následující bod 4. 

4. Modelace adsorpčních izoterem. 

5. Shrnutí zjištěných poznatků, vyhodnocení výsledků dané problematiky a návrh 

dalšího možného postupu v řešené problematice. 
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2 BIOSORPCE 

 Tento termín se obyčejně odkazuje na pasivní vazby kovových iontů nebo 

radioaktivních prvků z mrtvé biomasy. Je třeba biosorpci odlišit od procesu bioakumulace, 

který se obvykle považuje za aktivní, metabolicky zprostředkovaný kov procesu 

bioakumulace vyskytující se zejména v živých organismech.  

 Ze začátku byla biosorpce výhradně zaměřena na toxikologický aspekt. V poslední 

době se však vyvíjí úsilí, aby bylo možné využít tohoto jevu také v technikách 

aplikovaných k detoxikaci kovů obsaženy v průmyslové odpadní vodě a to jejich 

odstraněním nebo lze zpětně pomocí desorpce kov získat.
5

 

 Odstranění toxických těžkých kovů pomocí biosorpce je obzvlášť vhodné 

k „čištění“ odpadní vody.
6

  

 Biosorpce je tedy jednoduchý fyzikální proces, který se podobá běžné adsorpci 

nebo iontové výměně. Rozdíl spočívá v sorbentu, který je v tomto případě materiál 

biologického původu. Biosorpce je metabolicky-pasivní proces. Pokud je tedy dosažena 

rovnováha biosorpce, může být sorbent buďto ponechán v odpadní vodě nebo pomocí 

desorpce navrácen zpět. (obrázek č. 1) 

 

Obrázek 1 Proces biosorpce
11 
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Ve srovnání s konvenčními technikami „čištění“ odpadní vody, jako je iontová 

výměna, aplikace aktivního uhlí nebo membránové technologie (elektrodialýza, reverzní 

osmóza), je biosorpce nejen výhodnější s ohledem na široký rozsah podmínek (hodnota 

pH, teplota), ale také hlavně je ekonomicky atraktivní vzhledem k používaným levným 

surovinám, které mohou být použity jako biosorbent.
7 

Patří mezi ně různé odpadní 

produkty z jiných průmyslů (např. fermentace vedlejších produktů) nebo obnovitelných 

zdrojů a přirozeně bohaté biomasy.
8,9 

 Vyhledávání nových biomateriálů s vhodnými vlastnostmi je proto pro výzkum 

nezbytné. Jelikož jsou jen malé znalosti biosorpčních mechanismů je potřebné vyzkoušet 

více materiálu, aby se zjistili jejich schopnosti zachytit kovy. Je tedy nezbytné nalézt 

biomateriály, které: 

 mají velmi dobré sorpční vlastnosti, 

 v případě potřeby jsou selektivní ke kovům, 

 jsou levné (odpadní biomasa). 

 Adsorpce má mnoho výhod, jsou to především: 

 regenerační schopnost sorbentu, 

 kinetické parametry, 

 cena a tržní dostupnosti. 

2.1 Rozdíly mezi biosorpcí a bioakumulací 

 Biosorpce se všeobecně označuje jako schopnost organismů zachytit velké 

množství kovů nacházejících se v roztoku. Schopnost zachytit kovy živou nebo mrtvou 

buňkou, se však většinou nerozlišuje, přestože jsou jejich mechanismy odlišné. 

 Bioakumulace je z hlediska mechanizmů poněkud širší pojem. Pouze jen na základě 

fyzikálně-chemických interakcí nezávislých na metabolismu se tak může kov zachytit na 

povrchu živé buňky kov zachytit. Bioakumulace se tedy považuje za druhou část zachycení 

kovů živou biomasou. Je tedy opakem biosorpce, která zachycuje kovy na povrchu mrtvé 

buňky. 
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 Základním rozdílem těchto procesů je jejich kinetika a hodnoty aktivačních energií. 

Biosorpce nepotřebuje přítomnost specifických živin, kdežto bioakumulace ano.
[10]

 

2.2 Mechanismy biosorpce 

 Na základě studia dostupné literatury zde uvádím čtyři modely biosorpce: 

 aniontové adsorpce, 

 adsorpční vazba, 

 kationtové a aniontové adsorpce, 

 redukce a aniontové adsorpční mechanismy.
9

 

 Při aniontové adsorpci negativně nabité druhy chromu v roztoku jako například 

(chroman (CrO4
2-

) nebo dichroman (Cr2O7
2-

)) jsou vázány elektrostatickou přitažlivou 

silou kladně nabitých funkčních skupin, které se nacházejí na povrchu biosorbentu. Při 

nízké hodnotě pH se schopnost adsorpce Cr (VI) zvyšuje a při vysoké hodnotě pH 

analogicky klesá. Ve funkčních skupinách nízkého pH dochází k protonaci a snadno 

přilákají záporně nabitý chrom, avšak při vysokém pH dojde k deprotonaci, záporně nabité 

funkční skupiny odpuzují záporně nabitý chrom. Podle Coulombica a jeho teorie 

o elektrostatické přitažlivosti platí, povrch komplexace má důležitou roli v eliminaci 

šestimocného chromu z vodných roztoků.
8 

(Rovnice č. 1)    

               
   

    
 

    
      

     (1) 

Mechanismus tzv. vázané adsorpce zcela redukuje šestimocný chrom na jeho 

trojmocnou formu a to pomocí biomasy v přítomnosti kyseliny. Pak se část Cr (III) 

adsorbuje na biomasu. Účinnost adsorpce závisí na typu biomasy. 

V důsledku mechanismu kationtové a aniontové adsorpce je část šestimocného 

chromu redukována na Cr (III). Šestimocný chrom (aniont) a trojmocný chrom (kationt) 

jsou tak adsorbovány na biomasu. Během uvedené redukce a aniontového adsorpčního 

mechanismu je část Cr (VI) redukována biosorbentem na Cr (III), přičemž převažuje dále 

sorpce Cr (VI) na použitý sorbent, zatímco Cr (III) sorbován není a zůstává v roztoku.
10   
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Studie o adsorpci Cr (VI) pomocí aktivovaného uhlíku a nízkonákladových 

materiálů, jako je například sušený prášek z mořských řas, plísně, rašeliník, kokosové 

vlákna z kompostu, klasy kukuřice, cukrová třtina, kokosové skořápky s aktivovaným 

uhlíkem, neaktivované kokosové skořápky, dřevo s aktivovaným uhlíkem. 
11,12

 

V tabulce č. 1 je zobrazeno několik sorbentů, které byly studovány a následně také 

vyhodnoceny. Největší sorpční schopnost má bezpochyby sušený prášek mořské řasy  

(q0 = 225,0 mg/g) v kyselém prostředí (pH=4,5), naopak nejmenší sorpční schopnost pak 

měla cukrová třtina (q0 = 13,4 mg/g, při pH=2,0)  

Tabulka 1 Adsorpční kapacity různých adsorbentů pro Cr (VI) 
11

 

Adsorbent 
q0  

mg/g 
pH 

c0  

mg/l 

Sušený prášek mořské řasy 225,0 4,5 1 000 
HSAC 170,0 1,0 1 000 
Rašeliník 119,0 1,5 1 000 

Kokosové skořápky s aktivovaným uhlíkem 107,1 2,0 120 

Dřevo s aktivovaným uhlíkem 87,6 2,0 120 

Plíseň 43,1 2,0 1 000 

Cukrová třtina 13,4 2,0 500 
Pneumatiky s aktivovaným uhlíkem 58,5 2,0 60 

Vysvětlivky: HSAC (hazelnut shell activated carbon) – skořápky lískovích oříšku s aktivním aktivovaným 

uhlíkem, q0 mg/g - Langmuirova konstanta související s kapacitou a energií adsorpce, c0 mg/l - vstupní 

koncentrace 

2.3 Faktory ovlivňující biosorpci 

 Aby bylo možné pochopit kvalitu procesu biosorpce a navrhnout systém pro 

odstranění nečistot, musí se zhodnotit vliv faktorů, které ovlivňuje účinnost celého procesu 

biosorpce.
[13] 

 

Hlavním a velmi významným faktorem je hodnota pH, která se zdá být tím 

nejdůležitějším parametrem celého biosorpčního procesu. Biosorpce však není ovlivněna 

pouze hodnotou pH roztoku s obsahem kovů, ale také aktivitou funkčních skupin 

obsažených v biomase a konkurenceschopnost přítomných kovových iontů. Šestimocný 

chrom, který je v přírodě záporně nabitý, se může velmi dobře sorbovat hlavně při nižších 

hodnotách pH (Obrázek č. 2)
[13]
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Obrázek 2 Závislost biosorpce na pH
[9]

 

Odstranění kovů je ovlivněno koncentrací a také druhem použitého sorbentu. 

Nižší množství sorbentu váže kovy z roztoku mnohdy mnohem lépe, než jeho vyšší 

množství. V případě, že množství biomasy se zvyšuje, dochází tak k ovlivnění chemického 

složení kovů, činnosti funkčních skupin v biomase, a také soutěživost mezi ionty kovů. 

Tento jev lze připsat hlavně k rušení vazebných míst. 
[13]

 

Teplota sorpčního média bývá nejideálnější v rozmezí od 20 do 35 °C, tudíž 

biosorpční proces není teplotou nijak významně ovlivněn. Je-li však teplota mnohem vyšší, 

může se schopnost sorpce biomasou snižovat.
13 

 Biosorpce může být snížena, nebo dokonce i znemožněna jiným druhem kovu, 

který se nachází v roztoku. Na síle jednotlivých kovů, které se váží na biomasu, závisí 

také míra inhibice biosorpce daného kovu. Bylo prokázáno, že například těžké kovy nebo 

radioaktivní prvky se mnohem lépe váží, než lehké kovy (alkalické kovy). Tudíž sorpci 

těžkých kovů nebude ovlivňovat přítomnost kovů lehkých. Nejslaběji z těžkých kovů se 

váže zinek, proto je reálný předpoklad, že také bude více ovlivňován jinými kovy.
[14]

 

2.4 Biosorbenty 

Biosorbenty jsou obnovitelné sorbenty, materiály bakteriálního, plísňového, 

rostlinného nebo živočišného původu. Mohou být nákladově nízké a vysoké. První skupina 

zahrnuje materiály, které mohou být shromážděny přímo z prostředí (např. pecky broskví), 
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různý odpad nebo vedlejší produkty z průmyslu, např. kvasnice z fermentačních procesů 

vinařství nebo pivovaru. Druhá skupina zahrnuje materiály, které jsou speciálně 

vypěstované pro účely biosorpce. Měly by mít velmi dobré sorpční vlastnosti a musí mít 

také snadné regenerační schopnosti. 

 Nové biosorbenty by měly být charakterizovány především z hlediska jejich 

sorpčních vlastností. Vliv provozních podmínek (jako např. hodnota pH, teplota, 

koncentrace sorbátu a sorbentu) se stanoví vyjádřením v mg/g nebo mmol/g.
15

 

2.4.1 Použitý sorbent pecky Prunus Persica 

 Značná část sklizených broskví se dále zpracovává, což má za následek vznik 

velkého množství odpadních pecek (obrázek č. 3). Broskvová jádra obsahují téměř 50 % 

oleje. Při nadměrném konzumování mohou mít mírné toxické účinky vzhledem k obsahu 

kyanovodíku. Kyanovodík je chemická sloučenina, která je extrémně jedovatá. Nicméně 

jeho obsah v jádrech pecek je poměrně malá (0,45 – 2,6 mg/g).
[16]

 

 

Obrázek 3 Pecka Prunus persica 

2.5 Desorpce 

 Biosorpční proces sice primárně závisí na kvalitě použitého biosorbentu, ale je také 

stejně závislý na účinnosti desorpce a tedy jeho regenerace (viz obrázek č. 4).  
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 Jestliže má být biosorpční proces použitelný v praxi jako alternativa konvenčních 

metod zpracování odpadní vody, jeho velmi důležitou částí je právě regenerace použitého 

biosorpčního materiálu. Je důležitá nejen v opětovném získání kovu z kapalné fáze, ale 

i cena celého procesu. Proto je nutné zpětně desorbovat kov navázaný na biosorbent 

a regenerovat tak biosorpční materiál, aby byl použitelný vícekrát.  

 Úloha desorpce je: 

 získat kov v koncentrované formě, 

 vrátit biosorbent co nejblíž k původnímu stavu. 

 Studium tohoto procesu by mělo dát odpověď, jestli je možné tyto úlohy splnit a za 

jakých podmínek, přičemž je důležité v jakém typu reaktoru se bude biosorpce a desorpce 

realizovat.  

 Aby se odstranil navázaný kov, musí se najít vhodné desorpční činidlo. Při 

desorpčním procesu se, přidáním desorpčního činidla mezi kovem, který je rozpuštěný 

v roztoku, a kovem vázaným na biosorbent ustálí rovnováha. Přitom však jedna část 

zůstane stále navázaná na sorbent.
[17] 

Použitím velkého objemu málo koncentrovaného 

desorpčního činidla, nebo malého objemu koncentrovaného činidla je možné dosáhnout 

vysoké účinnosti desorpce. Nevýhodou je však zničení sorbentu. 

Výhodou desorpce je možnost zabezpečit určitou selektivitu pro navázané kovy a to 

v případě, pokud je afinita kovů k desorpčním činidlům různá. 
[18]

 

 

Obrázek 4 Biosorpční a desorpční proces
[17]
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Z obrázku jasně vyplývá, jak uvedené procesy probíhají. Proces biosorpce spočívá 

v likvidaci kovů kontaminující vodu, v konečné fázi tohoto procesu je voda od tohoto kovu 

vyčištěna. Proces desorpce nám umožňuje opakovatelně používat biosorbenty pro proces 

biosorpce a to tak, že desorpční roztok se desorbuje na obnovitelný koncentrovaný kov.        
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3 IZOTERMY  

 Představují vztah mezi obsahem vody a činnosti vody jakéhokoliv materiálu při 

dané teplotě. Vodní aktivita je pak definována jako poměr tlaku vodní páry nad materiál na 

tlak par čisté vody při stejné teplotě. Sorpční izotermy poskytují důležité informace 

o materiálu a stabilitě ve vztahu k mikrobiální a enzymové aktivitě.
[18]  

 

 Velké množství teoretických a empirických modelů byly použity k popisu sorpční 

izotermy. 
19

 Nejdůležitější modely, kterých je přibližně 77, jsou zařazené do tří skupin: 

 teoretické, 

 částečně teoretické, 

 plně empirické. 

 Rozhodující rovnice mezi teoretickými modely je Langmuirova izoterma, která je 

založena na síle působící mezi povrchem materiálu a vody kondenzované z páry jako 

monomolekulární vrstva. Langmuir se rovněž přiklání k nápadu s molekulární vrstvou, 

která se používá v BET a GAB izotermách. Je to schopnost popsat sigmoid (esovitá 

matematická funkce) ve tvaru izotermy, které jsou běžně pozorovány v případě materiálu 

biologického původu. GAB izoterma byla zvláště úspěšná pro vodní aktivity.
20

 

 BET (Brunauer, Emmett a Teller) izotermy se stále používají k výpočtu hodnot 

ve velmi různých fyzikálně-chemických oborech, a z těchto údajů jsou získány konkrétní 

oblasti hodnot.
21

 Používá se také hlavně pro svou jednoduchost použití, ale také proto, že 

je schválen Mezinárodní unií pro čistou a užitečnou chemii (IUPAC). 
22

 

 GAB (Guggenheim, Andersen a de Boer) izotermy 
23

 také poskytují jednovrstvé 

sorpční hodnoty. Stala se velmi populární v oblasti potravinářských technologií. Hlavním 

důvodem jeho použití je, že rozmezí působnosti této izotermy je mnohem širší, než je u 

BET.
24 

 BET a GAB izotermy vyplývají z téhož statistického modelu 
25

. GAB model 

upřesňuje BET model a sdílí s ním dvě původní konstanty (Vm - monolayerova kapacita 

a CB - konstantní energie) a vděčí za zavedení třetí konstanty (k). Proto bude regrese 

experimentálních sorpčních dat stanovené z těchto dvou izoterem dávat dvě sady hodnot 



Lucie Adámková: Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr (VI) z vodných roztoků 

pomocí odpadních pecek z broskví 

 

  

2013  12 

v·ma a cB, kromě jedné hodnoty k, která patří GAB. Rozdíly mezi oběma soubory hodnot 

byly pozorovány na rovnici č. 2 a byl vždy získán stejný výsledek:  

                                           (2) 

 VmB hodnota dána BET izotermy je vždy menší než hodnota monovrstvy vmg 

odpovídající GAB izotermě. BET hodnota energie c5 je stále vyšší než v GAB hodnotě. 

Navíc obě BET hodnoty výrazně závisí na rozsahu činnosti sorbátu (kapalina zachycené 

sorpčním mechanismem na sorbentu) používané pro jejich stanovení.
26

 

3.1 Adsorpční izotermy 

 Je to grafické znázornění vztahu mezi množstvím adsorbentu zbývajícím ve 

zkušebním médiu při rovnováze a hmotností adsorbentu (např. aktivní uhlík). Mapuje 

rozdělení adsorbované rozpuštěné látky mezi pevné a kapalné fáze v různých 

rovnovážných koncentracích.
27

 Adsorpční izoterma je založena na datech, která jsou 

specifická pro každý systém a musí být stanovena pro každou aplikaci.  

 Mezi hlavní faktory určující tvar izotermy jsou: 

 počet sloučenin v roztoku, 

 jejich relativní adsorpce, 

 počáteční koncentrace v roztoku, 

 míra konkurence mezi rozpuštěnými látkami,  

 charakteristika konkrétního uhlíku. 

 Adsorpční izotermy mohou být generovány na základě četných teoretických 

vysvětlení. Nejjednodušší teoretický model, který může být použit k popisu 

jednovrstevnaté adsorpce je Langmuirova rovnice.
28 

Tato rovnice je založena na 

kinetickém přístupu a předpokládá jednotný povrch, jedna vrstva adsorbovaného materiálu 

a konstantní teplota. Tento model je užitečný v případě, že je silná specifická interakce 

mezi povrchem a adsorbentem tak, že dochází jen k jedné adsorpční vrstvě a ne k více. 

Míra připevnění k povrchu by měla být úměrná hnací síle x oblast. Hnací silou se myslí 

koncentrace v tekutině a oblastí je množství holé plochy. 
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 Nejoblíbenější adsorpční model pro jeden rozpuštěný systém, Freundluchův 

model, je empirická rovnoce vycházející z rozdělení rozpuštěné látky mezi pevnou a 

kapalnou fází v rovnováze.
29

(rovnice č. 3, 4) 

 Základní Freundlichova rovnice je: 

 

 
    

 
 

    (3) 

x  množství adsorbovaného vzorku 

m  hmotnost uhlíku  

x/m  koncentrace adsorbovaného vzorku 

Ce  rovnovážná koncentrace vzorku v roztoku 

k a n  empirické konstanty  

 Tato rovnice může být upravena do lineární formy: 

    
 

 
        

 

 
        (4) 

 Pro děj X – Y, kde y= log (x/m) a x= log Ce, sklon je 1 / n a úsek je log k. Je to 

empirická rovnice s žádným základem v teorii, která předpokládá exponenciální změnu 

v místě energie. Také se předpokládá, že adsorpční povrch není limitujícím krokem.  Tento 

model má koeficienty (n a k), musí být nalezen analýzou konkrétního systému na řadě 

rovnovážných koncentrací. 

 Větší hodnota 1 / n označuje větší změnu v účinnosti za různé rovnovážné 

koncentrace. Kromě toho, když 1/n>1,0 je změna adsorbované koncentrace větší, než 

změna v koncentraci rozpuštěné látky. Jakmile jsou koeficienty stanoveny, x/m lze 

vypočítat pro všechny koncentrace. Obecně platí, že uhlík, který má vyšší x/m bude 

stanovená hodnota stanovené rovnovážné koncentrace upřednosťnována pro dané 

použití.
30

 

 Langmuirova rovnice adsorpční izotermy je jedním z nejvíce používaných 

modelů k popisu rovnovážných chování adsorbovaných příjmů. Tato rovnice může být 

teoreticky odvozena na základě některých předpokladů
31

.  V literaturách je Langmuirova 

izotermní rovnice aplikovaná na vhodné adsorpční data získaná v rovnováze, ve většině 

případů se rovnovážná koncentrace adsorbátu, stejně jako jejich objemové koncentrace, 
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např. mg/l 
32,33,34

 a změna volné energie adsorpce byla vypočtena použitím Langmaierovy 

konstanty, která se stanoví pomocí objemové koncentrace adsorbátu v Langmaierově 

izotermní rovnici.
35

(rovnice č. 5) 

Langmuirova rovnice pro vícesložkovou adsorpci: 

    
      

        
  (5) 

 Ci  koncentrace v roztoku 

 Si  absorbent na jednotku sorbentu 

 Qi  parametr maximální adsorpce 

 ki  Langmuirův parametr
36

 

Elovichova rovnice adsorpční izotermy je založena na principu kinetiky za 

předpokladu, že adsorpční místa exponenciálně rostou s adsorpcí.(Rovnice č. 6) 

  

  
           

  

  
   (6) 

 KE  Rovnovážná Elvichova konstanta (L mg
-1

) 

 qm  Elovichova maximální adsorpční kapacita (mg·g
-1

) 

 Temkinova rovnice adsorpční izotermy předpokládá, že teplo všech molekul 

adsorpce klesá lineárně, a že adsorpce je charakterizována rovnoměrným rozložením 

vazebných energií, a to do určité maximální vazební energie.(Rovnice č. 7) 

   
  

  
        (7) 

 

    Dílčí pokryté 

 R  Univerzální plynová konstanta (kJ·mol
-1

·K
-1

) 

 T  Teplota (K) 

 ΔQ  Variace adsorpční energie (kJ·mol
-1

) 

 K0  Rovnovážná Temkinova konstanta (L·mg
-1

) 
37
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4 CHROM 

 Chrom se v zemské kůře vyskytuje jen zřídka (6·10
-3 

molových %), zejména 

v podobě minerálu chromitu FeCr2O4. Je to podvojný oxid železnato-chromitý se 

strukturou spinelu. Redukcí chromitu uhlíkem v elektrické peci vzniká slitina chromu 

a železa, tzv. ferochrom, který se přidává jako přísada do ocelí, protože podstatně zlepšuje 

jejich vlastnosti. Malé množství chromu (1 až 2 %) zvyšuje pevnost a houževnatost ocele, 

větší množství (4 až 10%) zvyšuje pevnost při vysokých teplotách a odolnost proti korozi. 

Slitiny železa s chromem a nikl (např. 18% chromu a 8% niklu) se nazývají nerezavějící 

ocel a pro jejich odolnost proti chemickým a atmosférickým vlivem se rozsáhle používají 

v chemickém a potravinářském průmyslu. 

 

Obrázek 5 Chrom 

 Nejvyšší oxidační stupeň je VI ve shodě s počtem elektronů ve valenčních 

orbitalech jejich atomů. Chromové sloučeniny jsou silné oxidační činidla a existují jen jako 

kyslíkaté sloučeniny, např. CrO3 a Cr2O7
2-

, avšak ne v podobě halogenidů. Ve 

sloučeninách se nejčastěji vyskytuje v oxidačním stupni II, III a VI.  

 Atom chromu ztrátou tří elektronů přechází na kationt Cr
3+

, který má při 

oktaedrické koordinaci elektronovou konfiguraci d-orbitů (t2g)
3
, a to ve slabém i v silném 
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ligandovém poli. Jestliže orbitaly t2g jsou z poloviny obsazené (po jednom elektronu), 

chromité komplexy, např. Cr (H2O)6
3+

 nebo Cr (CN)6
3-

, jsou paramagnetické  

(µef = 3,8 B. M.) a kineticky inertní, tj. ve vodném roztoku podléhají jen velmi pomalou 

substituční reakcí.
38

 Nejdůležitější vlastnosti prvku jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2 Vlastnosti prvku
38

 

Bod tání °C 1 875 

Bod varu °C 2 199 

Hustota g·cm
-3
 6,92 

Atomizační teplo při 25 °C kJ·mol
-1
 397 

Tvrdost v Mohsově stupnici 9,0 

Měrná tepelná vodivost při 25 °C W·m
-1

·K
-1
 0,67 

Ionty chromu se zřídka vyskytují v přírodě a jejich přítomnost v půdě a ve vodě je 

obecně výsledkem průmyslových a domácích vypouštění. Chrom se proto vyskytuje 

především v odpadní vodě a to jak v trivalentních, tak šestimocných formách. Společnosti 

by proto měly usilovat o lepší alternativy materiálu šetrnější k životnímu prostředí, jako je 

trojmocný chrom. Šestimocný chrom je v chemickém průmyslu jako oxidační činidlo, 

v hutním průmyslu, nebo u výroby kovů, galvaniky, kontroly koroze a fotografování.
39

 

Chrom je běžný kontaminující prvek, který hlavně existuje ve vodném prostředí ve 

dvou stabilních stavech, Cr (III) a Cr (VI). Šestimocný chrom je znepokojující zejména 

díky své vysoké toxicitě pro člověka, zvířata a rostliny. Jeho přítomnost v odpadní vodě ve 

vysoké koncentraci může například zpomalovat růst biomasy během procesu biologického 

čištění. 
40

  

Kromě toho také ovlivňuje i chuť a barvu vody. Prahová koncentrace chuti Cr (VI) 

je asi 1 mg l
-1

 (19,23 µmol l
-1

) a koncentrace nejvýše 0,02 mg l
-1

 (0,384 µmol l
-1

). 

V ostatních tocích se připouští vyšší hodnoty.
41 

 

Většina sloučenin Cr (VI) je ve vodě dobře rozpustná, s výjimkou chromanu 

olovnatého, stříbrného a barnatého. Proto pokud je zapotřebí odstranit šestimocný chrom 

z vody, musí být napřed redukován na třímocný chrom. V praxi se redukce provádí 

nejčastěji železnatými solemi. 
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Obecně je u šestimocného chromu adsorpce méně výrazná a přichází v úvahu až 

v kyselém prostředí, protože chrom je přítomen jako anion. Rozdílná adsorbovatelnost 

ovlivňuje velmi značně také migrační schopnost chromu v půdě a horninovém prostředí.
[42]

 

Chromany jsou stabilní především v alkalickém prostředí. V kyselém prostředí 

mohou chromany převažovat jen při poměrně vysokých hodnotách oxidačně-redukčního 

potenciálu. Oxidace může probíhat například působením kyslíku rozpuštěného ve vodě 

nebo pomocí MnO2. Redukce probíhá zpravidla za přítomnosti Fe (II), huminových látek, 

organických látek obsahujících thiolovou skupinu SH nebo za přítomnosti anorganické 

sulfidické síry. Redukci podporuje také kyselé prostředí.
43

 (obrázek č. 6),(rovnice č. 8) 

 

Obrázek 6: Diagram oblasti převažující existence (E-pH diagram) systému Cr (III) - Cr (VI) při koncentraci 

veškerého chromu 0,01 mmol l-1 (0,52 mg l-1), T = 25 °C, l = 041 

Oxidace rozpuštěným kyslíkem v rozmezí hodnot pH asi od 6,5 do 8,5 probíhá 

podle následující rovnice: 

         
                   

           (8) 

4.1 Metody odstraňování šestimocného chromu z vodných roztoků 

 Odstraňování šestimocného chromu je už mnoho let předmětem zájmu. Za tímto 

účelem je vytvořeno mnoho fyzikálně-chemických metod, jako jsou například:   
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 Iontová výměna. 

 Srážecí metody. 

 Membránové technologie, reverzní osmóza.  

Bohužel tyto metody nejsou použitelné ve velkém měřítku, nejsou vždy dostatečně 

efektivní, nebo pokud se jedná o odstranění kovu přítomného v roztoku, ve velmi nízké 

koncentraci jsou tyto metody velice drahé. Proto se také obrací na využití biosorbentů, 

které jsou schopny při nízkých koncentracích vázat kovové ionty obsažené ve vodním 

prostředí.  

4.1.1 Iontová výměna 

 Ionexy neboli iontoměniče na základě disociace vyměňují ionty mezi roztoky 

elektrolytů a iontovou fází. Jsou to makromolekulární látky trojrozměrného uspořádání, 

kde jsou pevně zakotveny funkční skupiny, které poskytují fixované ionty disociací. 

Vzájemné působení probíhá tak, že konec makromolekuly ionexu s disociovanou funkční 

skupinou přitahuje určitý ion z prostředí a zamění ho svým iontem daného náboje. 

Organické molekuly na bázi kopolymerů styrenu, kyseliny akrylové a polyethylenaminů 

(syntetické organické pryskyřice) se používají jako ionexy.
[44] 

Použití této technologie stále 

stoupá, je intenzivně zkoumána a rozvíjena, jelikož je i v nízkých koncentracích iontů 

účinná a ve velkých objemech použitelná. Bohužel je relativně nákladná, velmi citlivá na 

hodnotu pH a iontově neselektivní. Také je neúčinná při vysoké koncentraci iontů.
[45] 

4.1.2 Srážecí metody 

 Tato metoda odstraňování šestimocného chromu z vodního prostředí je nejčastější 

a využívá nerozpustnost některých kovových solí ve vodě. Základem srážecí metody je 

disociace rozpustných iontových kovových sloučenin ve vodném prostředí a také na 

přeměně méně rozpustných sloučenin.
[44] 

Co se týče nákladů, je to efektivní a jednoduchá 

metoda. Používají se totiž velmi dostupné činidla, nebo jsou také využívány i vedlejší 

produkty jiných technologií.
45]

 Využívají se různé sulfidy, kde je možné kovy srážet 

i z prostředí, kde jsou přítomné komplexotvorné látky, protože k nim kovy mají vysokou 

afinitu. Pokud má uhličitan kovu nižší rozpustnost ve vodě než jeho hydroxid, používá se 



Lucie Adámková: Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr (VI) z vodných roztoků 

pomocí odpadních pecek z broskví 

 

  

2013  19 

hydroxid vápenatý, který se používá k vysrážení hydroxidů na uhličitan. Používají se také 

organické sloučeniny, nebo fosforečnany. Nevýhodou je však velké množství odpadních 

kalů, pH prostředí musí být nízké a při nízkých koncentracích toxických iontů je efektivita 

nízká.
[44]

 

4.1.3 Membránové technologie, reverzní osmóza 

 Odstraňování šestimocného chromu je poměrně nové odvětví separačních metod, 

které se intenzivně vyvíjí. Tento proces je zakládán na selektivním přenosu jedné složky 

roztoku vlivem různých vlastností dělených látek přes polopropustnou membránu. 

 Podle této definice se pak přizpůsobuje typ membrány, např.: 

 iontově selektivní 

 pórovitá 

 neporézní 

Také je tento proces velmi šetrný, je ale nutno použít velké množství energie, 

protože na membránu působí řada vlivů, které zabraňují transportu (na membráně se 

hromadí zachycované látky, díky nimž vzniká koncentrační gradient proti směru 

separace). Také je tato metoda finančně náročná.  

Dalším typem této technologie je i reverzní osmóza. Je to proces, při kterém 

dochází k proudění vody z koncentrovanějšího do méně koncentrovaného roztoku 

vysokým tlakem. Pokud bychom měli klasickou osmózu, voda by proudila samovolně 

ze zředěného roztoku do koncentrovanějšího. Tato metoda má rozsáhlé využití, ať už je 

to výroba pitné vody, odsolování vody, čištění odpadní vody z galvanizoven, 

papírenského nebo textilního průmyslu, ale i k výrobě velmi čisté farmaceutické 

vody.
[46]
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 V této kapitole se budu zabývat praktickou částí, ve které budu upravovat 

a mechanicky, chemicky a tepelně aktivovat pecky broskví (Prunus persica), které budu 

používat pro proces adsorpční kinetiky, optimálních podmínek pro proces biosorpce 

a adsorpční izotermy k odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku. 

Vyhodnocovat a komentovat naměřené hodnoty.  

5.1 Úprava vzorků biosorbentu 

 Pro svou práci jsem použila jako biosorbent pecky broskví (Prunus Persica), které 

jsou z velké části z Jihomoravského kraje. Tento biosorbent byl již vysušen a upraven 

k dalšímu zpracování.   

Pecky byly rozdrceny pomocí čelisťového drtiče RETSCH typu BB200 (Německo) 

na co nejmenší velikost, aby bylo zpracování na požadované zrnitosti co nejjednodušší. 

Biosorbent se následně proséval na jednotlivé zrnitostní třídy pomocí nerezových sít 

RETSCH (Německo). V předešlých studiích byly používány zrnitostní třídy větší jak 

1 mm. Výsledky však nebyly příliš uspokojivé. Proto byla metodika rozšířena o další 

zrnitostní třídy, které byly pod zrnitostní třídou 1 – 2 mm. Zvolila jsem si proto zrnitosti 

<0,5 mm, <0,5 – 1 mm a 1 - 2 mm. Pro představu je zrnitost <0,5 mm znázorněna na 

obrázku č. 7. 

 

Obrázek 7 Pecky broskví (Prunus persica) s velikostí zrna <0,5 mm 
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5.2 Chemická aktivace vzorků  

 Pro chemickou aktivaci sorbentu jsem použila jako aktivační činidlo kyselinu 

chlorovodíkovou (HCl) o koncentraci 1 mol/l. Z každé zrnitostní třídy jsem odvážila 50 g 

pomocí analytické váhy. Sorbenty jsem poté kvantitativně převedla do plastových nádob 

o objemu 1 l a nalila roztok s aktivačním činidlem v potřebném množství. V těchto 

plastových nádobách se sorbent třepal po dobu 15, 30 a 60 min. na laboratorní třepačce při 

konstantních otáčkách 150 ot./min. 

 Po skončení doby třepání jsem každý sorbent promývala destilovanou vodou po tak 

dlouhou dobu, než v daném roztoku nezůstala stopa po aktivačním činidle. Pro správné 

stanovení zbytku aktivačního činidla v dané nádobě jsem použila pH metr. Poté jsem do 

plastových lahví nalila až po okraj destilovanou vodu a nechala odstát 24 h, aby došlo 

k úplnému vyčištění aktivačního činidla.  

 Po uplynutí této doby jsem z plastových lahví se sorbentem odstranila destilovanou 

vodu, aby se zamezilo vlhkosti vzorku pro jednodušší vážení. Pak jsem již aktivované 

vzorky rozmístila na hodinová sklíčka, a nechala sušit při teplotě 65 °C v sušárně 

ECOCELL (Česká republika). Rovněž i v tomto případě došlo k novelizaci metodiky a to, 

v tom smyslu, že byla významně snížena teplota sušení. Na základě mnoha předchozích 

studií bylo často konstatováno, že docházelo k černání, tedy pálení sorbentu, proto se 

snížila teplota sušení na 65 °C. 

5.3 Adsorpční kinetika  

 Díky této metodě jsem schopni zjistit, za jak dlouho dokáže daný sorbent pomocí 

biosorpce odstranit kov, v tomto případě se jedná o šestimocný chrom.  

 Na začátku této metody je nejdůležitější si připravit modelový roztok šestimocného 

chromu. Předchozí studie používaly vstupní koncentraci v široké škále hodnot od desítek 

po stovky mg/l. Pro mou práci jsem si zvolila hodnotu 100 mg/l, která se podle těchto 

studií nejlépe osvědčila.      
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Bylo důležité při každé práci dělat tento modelový roztok čerstvý. Roztok se 

připravuje ředěním ze standardu dichromanu draselného K2Cr2O7 o koncentraci 1 g/l. 

Vstupní koncentrace modelového roztoku byla 100 mg/l. 

Mechanicky, chemicky a tepelně upravené vzorky pecek broskví (Prunus persica) 

jsem pomocí analytické váhy navážila přesně na 1 g, a dala je do předem označených 

plastových vzorkovnic. Ke každému vzorku jsem nalila 50 ml vstupního modelového 

roztoku šestimocného chromu.  

Tyto vzorkovnice jsem poté dala na již zmíněnou laboratorní třepačku, která je 

zobrazena na obrázku č. 8 a po daných časových intervalech (10, 20, 30, 40, 50, 60, 180, 

360 min.) jsem tyto vzorkovnice odebírala. 

 

Obrázek 8 Laboratorní třepačka se vzorky 

Po odebrání jsem je zfiltrovala na filtračním papíře o hustotě 84 g/m
2
 zobrazeno na 

obrázku č. 9.  
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Obrázek 9 Filtrace vzorků 

Z každého vzorku jsem odpipetovala 1 ml do Ehrlenmayerovy baňky o objemu 

100 ml, poté jsem přidala 1 ml 1,5-difenylkarbazidu, 2 ml kyseliny sírové a doplnila na 

objem 100 ml destilovanou vodou. Tyto baňky jsem poté protřepala a nechala 5 min. 

odstát, poté jsem každý vzorek nalila do kyvety a pomocí spektrofotometru HACH 

LANGE 2800 jsem změřila potřebné koncentrace (obrázek č. 10)  

 

Obrázek 10 Spektrofotometr s měřenými vzorky 
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Pro správný výpočet adsorpce šestimocného chromu q jsem použila vzorec: 

 

   
         

 
  (9) 

kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g); 

V objem modelového roztoku šestimocného chromu (l); 

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

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

S  množství sorbentu přidaného do modelového roztoku šestimocného chromu (g).
47 

5.4 Optimální podmínky pro proces biosorpce 

 V této části experimentální práce se budu zabývat metodami, které mohou pozitivně 

či negativně ovlivnit proces biosorpce. Každou metodu jsem studovala zvlášť, pro lepší 

vyhodnocení výsledků. Pro tyto metody jsem použila jen ten vzorek, který měl z hlediska 

adsorpční kinetiky nejlepší sorpční schopnost šestimocného chromu za nejkratší čas, 

tj. vzorek se zrnitostí <0,5 mm a chemickou aktivací kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l po 

dobu 30 min.  

5.4.1 Hodnota pH 

 Tato hodnota je jedna z nejvýznamnějších podmínek pro proces biosorpce. Pro 

zkoumání sorpčních možností šestimocného chromu jsem si zvolila hodnoty pH 1, 2, 3, 4, 

5. Hodnoty pH jsem udržovala pomocí pufrů a kontrolovala jsem je před a po procesu 

biosorpce pomocí pH metru.  

 Mechanicky, chemicky a tepelně upravené vzorky jsem navážila po 1 g a vsypala je 

do předem připravených vzorkovnic, přidala jsem 50 ml aktivačního roztoku šestimocného 

chromu s jednotlivými hodnotami pH. Vzorkovnice jsem položila na laboratorní třepačku 

a nechala jsem je třepat při konstantním čase 60 min. Po každém intervalu jsem pak daný 

vzorek odebrala a nechala filtrovat.  
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5.4.2 Navážka sorbentu 

 Tuto metodu jsem stanovovala pro zjištění, jaké množství biosorbentu bude nejlépe 

sorbovat a sníží tak koncentraci šestimocného chromu v roztoku.  

 Do plastových vzorkovnic jsem si tedy navážila mechanicky, chemicky a tepelně 

upravené vzorky o hmotnosti 1, 2, 3, 4, 6, 8 a 10 g. Nalila jsem 50 ml aktivačního roztoku 

a vložila na laboratorní třepačku na dobu 30 min. Poté jsem vzorky zfiltrovala na 

filtračním papíře a poté jsem vzorky opět měřila spektrofotometrickou metodou pro 

stanovení zbytkové koncentrace šestimocného chromu. 

5.4.3 Teplota 

 Stanovení této metody jsem chtěla zjistit, při jaké teplotě bude nejlepší sorpční 

proces. Avšak tato metoda nemá tak velký vliv na celý proces. 

 Do plastových vzorkovnic jsem nalila vstupní modelovací roztok šestimocného 

chromu a nechala třepat na laboratorní třepačce při teplotách 20, 30, 40, 50 a 60 °C. Po 

těchto teplotách jsem vzorkovnici z třepačky vyndala a vložila do nich mechanicky, 

chemicky a tepelně upravené vzorky po 1 g a znovu třepala po dobu 30 min. Po skončení 

doby třepání jsem vzorky zfiltrovala na filtračním papíře a opět pomocí 

spektrofotometrické metody naměřila koncentraci šestimocného chromu v roztoku. Tento 

stejný postup jsem použila i pro chemicky aktivované vzorky 2M kyselinou 

chlorovodíkovou. Ovšem po dobu 60 minut.  

5.5 Adsorpční izotermy 

 Tento proces vychází z předchozích výsledků adsorpční kinetiky a optimálních 

podmínek pro odstranění Cr (VI) pomocí pecek broskví (Prunus persica), pro lepší 

výsledky. 

 Pro adsorpční izotermy byl vybrán mechanicky, chemicky a tepelně upravený 

sorbent aktivovaný 1M kyselinou chlorovodíkovou (HCl) se zrnitostí <0,5 mm po dobu 

30 min. Z optimálních podmínek lze stanovit nejlepší sorpční schopnost při pH=1, při 

teplotě 30°C a 150 ot./min. Pro stanovení adsorpčních izoterem jsem si připravila několik 
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modelových roztoků Cr (VI) o různé koncentraci. První modelový roztok jsem nechala 

s koncentrací, která se používala při ostatních procesech a to 100 mg/l. Další koncentrace 

již byly 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1 000 mg/l. Všechny koncentrace jsem 

udržovala pomocí pufrů na hodnotě pH=1.  

 Do označené vzorkovnice jsem vždy navážila 1±0,001 g mechanicky, chemicky 

a tepelně upravený sorbent a přidala 50 ml modelového roztoku Cr (VI) o jednotlivých 

koncentracích a nechala třepat 30 min při konstantní teplotě 30°C a 150 ot./min. Po 

uplynutí časového intervalu jsem tyto vzorky zfiltrovala na filtračním papíře a pomocí 

spektrofotometru změřila.  

 Adsorpci kovu q podle vzorce (9) jsem vypočítala pomocí vstupních a výstupních 

koncentrací šestimocného chromu. 

 Pro stanovení adsorpční izoterem jsem použila Langmuirův a Freundlichův model, 

oba v lineární i nelineární formě. První model je vyjádřen v následující rovnici: 

  

 
 

  

    
 

  

      
  (10) 

kde je: 

q  adsorpce kovu (mg/g); 

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

b  Langmuirova konstanta související s afinitou mezi kovem a sorbentem; 

Cf  zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) (mg/l). 

 Freundlichův model je vyjádřen rovnicí: 

                 
 

 
          (11) 

kde je: 

q  adsorpce kovu (mg/g); 

k,n  konstanty zahrnující všechny faktory, které ovlivňují proces biosorpce; 

Cf  zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) (mg/l).
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

 V této části bakalářské práce zde budu vyhodnocovat získané data, které jsem 

naměřila při studiu optimálních podmínek pro chemicky aktivované vzorky pecky broskví 

(Prunus persica) 1 molární kyselinou chlorovodíkovou a jako porovnání jsou i chemicky 

aktivované pecky broskví (Prunus persica) 2 molární kyselinou chlorovodíkovou s nejlepší 

účinností. 

6.1 Výsledky adsorpční kinetiky    

Na obrázku č. 11 je graficky znázorněna adsorpční schopnost sorbentu tj. pecky 

broskví (Prunus Persica) na šestimocný chrom Cr(VI). Sorbent byl aktivován kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 1 mol/l o různé zrnitosti v daném časovém rozmezí. 

 

Obrázek 11 Sorpční kinetika Cr(VI) peckami broskví (Prunus persica) 

 o koncentraci HCl 1 mol/l v závislosti na různé zrnitosti 

Vysvětlivky: Cr(VI) – šestimocný chrom, q (mg/g) – adsorpce kovu, t (min) – doba sorpce, 1M – molární 

koncentrace aktivačního činidla, HCl – kyselina chlorovodíková 

Z naměřených výsledků je zřejmé, že nejlepší sorpční schopnost dosáhl vzorek 

1M HCl/30/<0,5/240 (aktivovaný roztok 1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou, aktivační 

činidlo 30 min., zrnitost <0,5 mm, třepání 240 min.), proto je také měřena i v dalších 

časech, aby se zjistilo, za jak dlouho se sorpce zastavila.  
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Nejnižší je ovšem vzorek 1MHCl/60/1-2/40 (roztok aktivovaný 1 mol/l kyselinou 

chlorovodíkovou, aktivační činidlo 60 min., zrnitost 1 - 2 mm, třepání 40 min). Všechny 

zbylé vzorky jsou po 180 min. konstantní. 

Obrázek č. 12 je zde pro znázornění jakou adsorpční schopnost má sorbent aktivovaný 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l, se zrnitostí od <0,5 mm do 1 – 2 mm 

a stanoveným časem od 10 min. do 180 min.  

 

Obrázek 12 Adsorpce sorbentu o koncentraci 2M HCl na šestimocný chrom Cr(VI) 

Vysvětlivky: Cr(VI) – šestimocný chrom, q (mg/g) – adsorpce kovu, t (min) – doba sorpce, 2M – molární 

koncentrace aktivačního činidla, HCl – kyselina chlorovodíková 

Dle grafu je jasné, že nejlepší sorpční kapacitu měl vzorek 2M HCl/15/<0,5/120 

(vzorek aktivovaný 2 mol/l kyselinou chlorovodíkovou, aktivační činidlo 15 min., zrnitost 

<0,5, třepání 120 min.), nejmenší pak vzorek 2M HCl/15/1-2/10 (vzorek aktivovaný 

2 mol/l kyselinou chlorovodíkovou, aktivační činidlo 15 min., zrnitost 1 - 2 mm, třepání 

10 min.). 
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6.2 Výsledky optimálních podmínek pro proces biosorpce 

 Optimální hodnotu pH jsem stanovovala pro odstranění šestimocného chromu 

chemicky aktivovanými peckami broskví (Prunus Persica). Použila jsem hodnoty pH 1, 2, 

3, 4 a 5, které jsou graficky znázorněné na obrázku č. 13. 

 

Obrázek 13 Hodnota pH stanovená pro vliv biosorpce Cr(VI) za pomocí chemicky aktivovaných 

pecek broskví (Prunus persica) 1M HCl zs konstantního času 30 min. 

Vysvětlivky: Cr(VI) – šestimocný chrom, q (%) – adsorpce kovu, , 1M  HCl – 1 molární kyselina 

chlorovodíková 

Z grafu lze vyčíst, která hodnota pH sorbovala modelový roztok Cr (VI) nejlépe. 

Nejlepších sorpčních schopnosti měla hodnota pH 1.  Nejmenší účinnost měla hodnota 

pH=5, která dosáhla sorpční účinnosti na 21 %. 

Optimální navážku jsem stanovovala pro zjištění, zda vyšší gramáž sorbentu 

pecky broskví (Prunus persica) zlepší sorpční schopnosti procesu biosorpce pro modelový 

roztok Cr(VI). Tato studie je zobrazeno na obrázku č. 14. 
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Obrázek 14 Optimální navážka pro proces biosorpce na odstranění Cr (VI)  

při konstantním časovém intervalu 

Vysvětlivky: Cr(VI) – šestimocný chrom, q (%) – adsorpce kovu, msorbentu (g) - hmotnost chemicky 

aktivovaného sorbentu 1 molární kyselinou chlorovodíkovou 

 Z obrázku č. 14 je jasné, že nejlepší sorpční schopnosti má nejvyšší gramáž pecky 

broskví (Prunus persica) a to v tomto případě 10 g, která měla 100% účinnost. Doba 

třepání těchto optimálních vzorků bylo 60 min. Naopak nejmenší sorpční účinnost měla 

nejmenší gramáž a to 1 g, která měla jen 19 % účinnost. S postupným zvyšováním 

gramáže se sorpční schopnost zvyšovala.  

Stanovení teploty není pro proces biosorpce ten nejdůležitější faktor, ale pro 

ujištění je zde stanovena a zkoumána. Naměřené hodnoty můžeme pozorovat na obrázku 

č. 15, kde jsou porovnány vzorky chemicky aktivované 1M kyselinou chlorovodíkovou 

a vzorky s chemickou aktivací 2M kyselinou chlorovodíkovou. A to v odlišných časech, 

pro 1M HCl byla doba třepání 30 min. a pro 2M HCl byla doba třepání 60 min. 

 Z uvedeného grafu je patrné, že teplota opravdu nemá na proces biosorpce žádný 

vliv. Nejlepší sorpční schopnost byla při 30 °C a to 52% účinnost s chemicky 

aktivovanými peckami broskví (Prunus persica) 1M kyselinou chlorovodíkovou. 

Chemicky aktivované pecky broskví (Prunus persica) 2M kyselinou chlorovodíkovou, 

měly menší účinnost v celé škále teplot. Nejmenší účinnost měl vzorek s teplotou 20 °C 

chemicky aktivovaný 2M kyselinou chlorovodíkovou.  
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Obrázek 15 Stanovení optimální teploty pro proces biosorpce Cr (VI) s porovnáním chemicky 

aktivovaných pecek broskví (Prunus persica) pro 1M a 2M HCl  

Vysvětlivky: Cr(VI) – šestimocný chrom, q (mg/g) – adsorpce kovu, , 1M  HCl – 1 molární kyselina 

chlorovodíková, 2M HCl – 2 molární kyselina chlorovodíková 
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6.3 Vyhodnocení adsorpční izotermy 

 Na obrázku č. 16 je znázorněna Langmuirova adsorpční izoterma 1. druhu pro 

šestimocný chrom. Z experimentu vyplynulo, že dochází při vstupní koncentraci 

modelového roztoku Cr (VI) 800 mg/l k plnému nasycení. Proto jsou v tomto grafu 

znázorněny jen koncentrace od 100 – 800 mg/l.  

 

 

Obrázek 16 Langmuirova lineární adsorpční izoterma 1. druhu 

 

Do tohoto grafu jsem pak vynesla naměřená data a pomocí metody nejmenších 

čtverců je vynesla na přímku. Lineární regrese má rovnici y=0,0451x+3,8072, hodnota 

spolehlivosti regrese (R
2
) je 0,984.  Langmuirova nelineární adsorpční izoterma pro 

šestimocný chrom je zobrazena na obrázku č. 17.  Hodnoty červené linie jsou převzaty 

z vědeckých prací a je zde znázorněna pro srovnání. Druhá linie je experimentální a z grafu 

je patrné, že je skoro totožná s teoretickou linií.    
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Obrázek 17 Langmuirova nelineární adsorpční izoterma 

Na obrázku č. 18 je zobrazena Freundlichova lineární adsorpční izoterma pro šestimocný 

chrom. 

 

Obrázek 18 Freundlichova lineární adsorpční izoterma 
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 V grafu jsou data zobrazena pomocí metody nejmenších čtverců na přímce. 

Rovnice lineární regrese je výsledná a je ve tvaru y=0,3492x+0,345, hodnota spolehlivosti 

regrese (R
2
) vychází 0,9858. 

 Freundlichova nelineární adsorpční izoterma je zobrazena na obrázku č. 19.  

 

Obrázek 19 Freundlichova nelineární adsorpční izoterma 

Podle tohoto grafu je jasné, že sorpční schopnost experimentu je mnohem vyšší než 

sorpce uvedena ve vědeckých pracích.  Shodují se jen na začátku a pak postupně roste 

s nabývající koncentrací. 
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7 ZÁVĚR 

 V bakalářské práci jsem studovala možnost vyžití potencionálního biosorbentu 

pecek broskví (Prunnus persica) pro odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku. 

Daný sorbent je vhodný jak z hlediska ekonomického, kvůli nízkým finančním nákladům, 

tak i ekologického, pro využití odpadní biomasy.  

 Vzhledem k zjištěným výsledkům je jasné, že hlavním procesem je adsorpční 

kinetika, od které se odvíjí celá experimentální část. Podle výsledků je zřejmé, že nejlepší 

sorpční schopnost měla zrnitostní frakce <0,5 mm po dobu 30 min., která byla chemicky, 

mechanicky a tepelně zpracována a aktivována 1M kyselinou chlorovodíkovou.  Tímto se 

potvrzuje, že čím menší zrnitost, tím je sorpce lepší.  

 Dále jsem se zabývala optimálními podmínkami biosorbentu pro odstranění 

šestimocného chromu. První podmínkou byla hodnota pH daného sorbentu. Nejlepší 

výsledek byla hodnota pH 1 a to díky tomu, že chrom je přítomen jako anion a tedy 

adsorpce přichází v úvahu až v kyselém prostředí.    

 Výsledky navážky byly jednoznačné, a to čím více dané zrnitosti přidáme, tím více 

bude sorbovat. U teploty jsem zjistila, že není vůbec důležitá a daný sorbent při procesu 

sorboval stále stejně za každé teploty.  

 Posledním procesem byly adsorpční izotermy, jejich výsledky byly totožné s již 

známými hodnotami z vědeckých prací. Použila jsem dva typy adsorpčních izoterem, a to 

Langmuirovu izotermu, která byla teorii nejblíže a Freundlichovu izotermu, která 

sorbovala velice dobře. S nabývající koncentrací rostla daná sorpce, a tudíž se neshoduje 

s teorií vědeckých prací.  
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