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Abstrakt 

Diplomové práce se zabývá možností využití skořápek plodu ořešáku královského k 

odstranění vybraných těžkých kovů z vodných roztoků. V práci jsou popsány jak metodiky 

úpravy vzorků biosorbentu, včetně jeho aktivace, tak i metodiky analýzy vzorků ořešáku 

královského. Vhodnost zvoleného biosorbentu je ověřena stanovením jeho sorpční 

kapacity (rovnováhy) a kinetiky zachycování kovů. Výsledky studia biosorpce olova 

ořešákem královským jsou následně ověřeny na reálných vzorcích odpadních vod. 

Klíčová slova 

Biosorpce, biosorbent, adsorpční kapacita, kinetika biosorpce, těžké kovy, olovo, skořápky 

ořešáku královského, odpadní vody. 

 
 
 

Abstract 

Diploma work deals with possibility of utilization of the Shell Walnut Media for 

adsorption of the heavy metals from wastewaters. In work are described as methodists 

sample preparation biosorbent, including his activation, so also methodists analysises 

Walnut Shell Media. Pertinence select biosorbent it's tested assesment his sorption capacity 

(balances) and kinetics storage metals. Results study biosorption lead Walnut Shell Media 

are testeds on real wastewater. 

Keywords 

Biosorption, biosorbent, adsorbent capacity, kinetics biosorption, heavy metals, lead, 

Walnut Shell Media, wastewater.  
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Seznam použitých zkratek 
a Adsorpce v mg/g. 

amax Maximální adsorpční kapacita v mg/g. 

b Langmuirova konstanta. 

c Koncentrace kovu v roztoku v mg/l. 

c0 Vstupní koncentrace kovu v roztoku v mg/l. 

cCd Koncentrace kadmia v roztoku v mg/l. 

cCr Koncentrace chromu v roztoku v mg/l. 

cCu Koncentrace mědi v roztoku v mg/l. 

cFe Koncentrace železa v roztoku v mg/l. 

cK Rovnovážná koncentrace kovu v roztoku v mg/l. 

CNS Centrální nervová soustava. 

cPb Koncentrace olova v roztoku v mg/l. 

cZn Koncentrace zinku v roztoku v mg/l. 

k Freundlichova konstanta. 

k1 Parametr Langmuirovy izotermy. 

k2 Parametr Langmuirovy izotermy 

k3 Parametr Langmuirovy izotermy. 

m Hmotnost biosorbentu v g. 

m1 Průměrná hmotnost vzorku ořešáku královského před vysušením v g. 

m2 Průměrná hmotnost vzorku ořešáku královského po vysušení v g. 

n Freundlichova konstanta. 

O-DEST-1 
Srovnávací vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, promíchaný v 
redestilované vodě. 

O-DEST-2 
Srovnávací vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, promíchaný v 
redestilované vodě. 

O-HCl-1 Vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,01 mol/l roztokem  

 kyseliny chlorovodíkové. 

O-HCl-2 Vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,01 mol/l roztokem  

 kyseliny chlorovodíkové. 

O-NaOH-1 Vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem  

 hydroxidu sodného. 

O-NaOH-2 Vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem  

 hydroxidu sodného. 

r Koeficient korelace. 

s Hmotnostní podíl sušiny v %. 

V0 Objem roztoku v ml. 

Voda I Oplachová voda z povrchové úpravy kovů. 

Voda II Provozní voda pro úpravu uhlí. 

Voda III Odpadní voda z galvanovny. 

w Hmotnostní vlhkost v %. 

x Obsah vody v %. 
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Znečišťováním životního prostředí průmyslovými odpadními vodami s vysokým 

obsahem těžkých kovů je vážným environmentálním problémem.  

Těžké kovy patří mezi základní skupiny znečisťujících látek, které se sledují 

v různých složkách životního prostředí. Těžké kovy jsou ve vodách velmi nežádoucí 

hlavně proto, že pro ně v principu neexistují mechanismy samočištění. Prostřednictvím vod 

mohou lehce, rychle a účinně zasáhnout velké území. I přesto, že některé kovy ve 

stopovém množství jsou pro život organismů nezbytné, při vyšších koncentracích působí 

toxicky. 

Většina konvekčních technologií na odstraňování těžkých kovů z odpadních vod jsou 

založené na fyzikálně-chemických procesech. Mezi nimi dominují srážení ve formě málo 

rozpustných hydroxidů, elektrochemické metody (cementace, elektrolýza), iontová výměna, 

kapalinová extrakce a různé membránové procesy. Tyto metody jsou ale finančně náročné 

a ekologicky nevýhodné. 

Jednou z možností, jak odstraňovat těžké kovy z průmyslových odpadních vod, je 

využití biosorpce, která v sobě kombinuje výhody biotechnologií (nízké náklady, produkce 

velmi malého množství odpadů, vysoká účinnost při čištění velmi zředěných roztoků) 

s výhodami konvekčních chemických metod (odolnost vůči různým fyzikálně-chemickým 

podmínkám).  

Cílem diplomové práce je studium možnosti využití skořápek plodu ořešáku 

královského (Junglans regia) k odstranění vybraných těžkých kovů z vodných roztoků. 

V práci jsou popsány jak metodiky úpravy biosorbentu, včetně jeho aktivace, tak i 

metodiky analýzy vzorků ořešáku královského. Vhodnost zvoleného biosorbentu je 

ověřena stanovením jeho sorpční kapacity (rovnováhy) a rychlosti (kinetiky) zachycování 

kovů. Výsledky studia biosorpce vybraných kovů ořešákem královským jsou následně 

ověřeny na reálných vzorcích odpadních vod. 
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Existuje mnoho metod k odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních 

vod založené na fyzikálně-chemických procesech (separační metody, membránové 

procesy). Pro své nevýhody, jako neúplné odstranění kovů, vysoké nároky na energii 

a činidla, vznik toxického kalu anebo jiného odpadního materiálu (Slafkovská et al., 2007), 

se hledají stále nové technologie, které budou přijatelnější z environmentálního 

a ekonomického hlediska (Kaduková et al., 2006). 

V současnosti se jako alternativní metody studují technologie založené na biologických 

procesech např. biosorpce, bioakumulace, bioprecipitace (Kaduková, Virčíková, 2003), 

fytoremediace (Slafkovská et al., 2007) 

Biosorpce je proces, který při aplikaci v průmyslu dává možnost jak snížit 

ekonomické náklady a množství produkovaných odpadů. V porovnání s komerčně 

vyráběnými sorbenty je biomasa o mnoho levnější a při nízkých koncentrací kovu je jeho 

kapacita porovnatelná s komerčními sorbety (Kaduková et al, 2006). 

Výhody aplikace biosorpce k odstraňování kovů z vodných roztoků v porovnání 

s jinými technologiemi: 

• aplikovatelnost k odstraňování kovů v širokém intervalu koncentrací (výhoda 

pro dočišťovací procesy), 

• proces odstraňování kovů je rychlý,  

• probíhá za normálních podmínek (teplota a tlak), 

• biomasu je možné vícenásobně použít. 

Za nevýhodu je možné v současnosti považovat nedostat informací o mechanismech, 

které jsou zodpovědné za zachycení kovů na povrchu buněk (Kaduková, Virčíková, 2003). 

Probíhá mnoho experimentů, kde cílem je najít vhodnou biomasu, která je 

vedlejším, nebo odpadovým produktem průmyslové výroby a která by měla vynikající 

sorpční vlastnosti (Slafkovská et al., 2007). 

Na základě laboratorních experimentů při odstraňování těžkých kovů v případě 

olova a chromu z odpadních vod pomocí listů fíkusu posvátného (Ficus religiosa) bylo 
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prokázáno, že k ustavení adsorpční rovnováhy došlo již po jedné hodině. Při 

experimentu byly naměřeny tyto hodnoty kovových iontů na gram biomasy: ± 0,75 mg 

olova a 5,66 ± 0,43 mg chromu. Bylo prokázáno, že teplota měla velký vliv na proces 

biosorpce. Úbytek obsahu olova ve vodném roztoku se snížil se zvýšením teploty. Na 

druhé straně úbytek obsahu chromu ve vodném roztoku se zvýšil se zvýšením teploty 

až na 40 °C, poté se začal snižovat (Qaiser et al., 2007). 

Studium odstraňování olova, mědi, chromu, niklu a zinku slupkami mandarinky 

obecné (Citrus reticulata) z vodného roztoku prokázalo, že adsorpce byla v pořadí 

Ni(II)>Cu(II)>Pb(II)>Zn(II)>Cr(II). Bylo zjištěno, že úbytek obsahu niklu ve vodném 

roztoku závisí na množství biosorbentu, počáteční koncentraci niklu ve vodném 

roztoku, hodnotě pH a na teplotě. Maximální úbytek obsahu niklu z vodného roztoku 

byl 96 % při 50 °C o vstupní koncentraci 50 mg/l niklu ve vodném roztoku při hodnotě 

pH 6 (Ajmal et al., 2000). 

Na základě experimentů odstraňování chromu z vodného roztoku použitím 

skořápek ořešáku královského (Junglans regia), skořápek lísky obecné (Corylus 

avellana) a skořápek mandloně obecné (Primus dulcis) bylo prokázáno, že k ustavení 

adsorpční rovnováhy bylo dosaženo po sto minutách. Adsorpce Cr(IV) skořápkami 

ořešáku královského byla 8,01 mg/g, skořápkami lísky obecné 8,28 mg/g a skořápkami 

mandloně obecné 3,40 mg/g. Úbytek obsahu chromu ve vodném roztoku byl 85,32 % 

pro ořešák královský, 88,46 % pro lísku obecnou a 55 % pro mandloň obecnou 

(Pehlivan, Altun, 2008). 

Proces biosorpce byl studován rovněž i u řady mikroorganismů. Nejvhodnějším 

sorpčním materiálem je biomasa hub a kvasinek. Výborné biosorpční vlastnosti vykazují 

rody Rhizopus, Aspergillus, Streptoverticilium a Saccharomyces. Mezi bakteriemi 

vykazuje vysoký sorpční potenciál Bacillus sp., který je součástí řady komerčních 

biosorpčních preparátů. Existuje také studie biosorpce kovů zástupci rodů Pseudomonas, 

Zoogloea a Streptomyces. (Horáková, 2006). 

Na základě laboratorních experimentů odstraňování Pb(II) a kadmia(II) 

z vodných roztoků použitím hnědých řas Sargassum Sp. bylo prokázáno, že k ustavení 

adsorpční rovnováhy došlo po sto dvaceti minutách. Adsorpce Pb(II) byla 1,70 mg/g 
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a Cd(II) 1,02 mg/g. Optimální počáteční hodnota pH pro biosorpci olova a kadmia byla 

4,5-5 (Nabizadeh et al., 2006).  

Kromě odstraňování těžkých kovů se biosorpce testuje při odstraňování radioaktivních 

prvků z vod, prvků vzácných zemin a různých organických znečišťujících látek. V některých 

případech se větší důraz klade na možnost opětovného získání prvků, než na jejich odstranění 

z prostředí (Kaduková, Virčíková, 2003). 
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V rámci literární rešerše jsem se zabývala biosorpcí, biosorbentem, charakteristikou 

biomasy vyšších rostlin a charakteristikou plodu ořešáku královského. 

Biosorpce je definovaná jako schopnost biomasy zachytit velké množství kovů 

z vodných roztoků (Volesky, 2007; Davis et al, 2006). Biosorpce je proces při kterém 

dojde k pasivnímu zachycení iontů kovů na povrchu biomasy (Kaduková, et al., 2006). 

Metody biosorpce jsou nejčastěji využívány k čištění kontaminovaných vod 

s nízkou koncentrací kovu, kdy se nevyplácí využití selektivních sorbetů pro nahromadění 

některého kovu či pro jeho izolaci ze směsi kovů (Horáková, 2006). Mezi hlavní výhody 

biosorpce patří (Ahalya et al., 2003): 

• nízké náklady, 

• vysoká účinnost,  

• regenerace biosorbentu, 

• možnost využití kovu. 

3.1.1 Mechanismus biosorpce 

Mechanismus biosorpce buněčným povrchem není závislý na metabolismu buněk, 

ale je založený na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami 

buněčné stěny. Buněčná stěna je převážně tvořena polysacharidy, lipidy a proteiny. Tyto 

látky, resp. jejich povrchové skupiny dávají mnoho vazebných možností pro kovy 

(Kaduková, Virčíková, 2003). 

Síly, které poutají rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze jsou u fyzikální adsorpce, 

chemisorpce a iontové výměny různé. 
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A) Fyzikální adsorpce 

Fyzikální adsorpce není specifická. Síly, které přitahují molekuly 

k pevnému povrchu jsou relativně slabé (Volesky, 2003). Dochází k působení 

mezimolekulových (van der Waalsových) sil (Kaduková, Virčíková, 2003). Aktivační 

energie pro fyzikální adsorpci není obvykle větší než 1 kJ/gmol (Volesky, 2003). Probíhá 

na povrchu tuhých látek při poměrně nízkých teplotách. Molekuly adsorbátu nejsou vázané 

na určité místo povrchu adsorbentu a v závislosti na velikosti sil a objemu pórů adsorbentu 

se může tvořit více vrstev molekul adsorbátu (vícevrstvová nebo multimolekulová 

adsorpce). Adsorpční rovnováha se dostavuje rychle. Tato adsorpce je vratná, za určitých 

podmínek může dojít k desorpci (Kaduková, Virčíková, 2003). 

B) Chemisorpce 

Chemisorpce je specifická a zahrnuje síly mnohem silnější než fyzikální adsorpce 

(Volesky, 2003). Na rozdíl od fyzikální adsorpce, se jedná o povrchovou reakci spojenou 

s porušením a vytvořením chemických vazeb. Podstatou chemisorpce je elektronová 

vazba. Na povrchu tuhé fáze se může vytvořit jen jedna vrstva adsorbátu na aktivních 

centrech (jednovrstvová nebo monomolekulová adsorpce), (Kaduková, Virčíková, 2003), 

adsorpční kapacita adsorbentu je proto poměrně malá (Pitter, 2009). 

C) Iontová adsorpce 

Jsou známy dva typy iontové adsorpce: jednoduchá iontová adsorpce a výměnná 

iontová adsorpce (iontová výměna). 

Při jednoduché iontové adsorpci se přednostně zachytává jeden z iontů 

elektrolytu. Molekuly jsou k povrchu poutány elektrostatickými Coulombovými 

přitažlivými silami. K adsorpci tohoto typu dochází např. na povrchu iontových mřížek 

nerozpustných solí nebo hydroxidů. Adsorpcí iontů získává adsorbent elektrický náboj. 

Působením elektrostatických sil se vytváří druhá vrstva opačně nabitých iontů a vzniká 

elektrická dvojvrstva (Kaduková, Virčíková, 2003). 

Při výměnné adsorpci dochází k výměně mezi ionty kapalné fáze a ionty krystalové 

mřížky nebo mezi ionty vnitřní a vnější části dvojvrstvy (Pitter, 2009). Iontová výměna, 

která se uskutečňuje na povrchu biomasy využívá iontové výměnné vlastnosti 

polysacharidů buněčné stěny (Kaduková, Virčíková, 2003). 
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3.1.2 Základní parametry ovlivňující rovnováhu procesu biosorpce 

Mezi základní parametry, které ovlivňují rovnováhu procesu biosorpce patří 

(Ahalya et al., 2003; Kaduková, Virčíková, 2003; Volesky, 2003): 

• Teplota; 

• Hodnota pH; 

• Koncentrace biomasy; 

• Přítomnost jiných kovů. 

Z chemického hlediska by měla teplota ovlivňovat sorpci vzhledem 

k převládajícímu ději. Pokud je tímto dějem fyzikální adsorpce, by měla účinnost procesu 

růst s klesající teplotou, protože se jedná o exotermní děj. V případě chemisorpce, by měla 

účinnost procesu růst s rostoucí teplotou (Kaduková, Virčíková, 2003). Teplota v rozmezí 

20-35 °C nemá velmi výrazný vliv na průběh procesu biosorpce (Ahalya et al.,2003; 

Kaduková, Virčíková, 2003). 

Aktivitu funkčních skupin v biomase a získání kovu z roztoku ovlivňuje hodnota 

pH prostředí (Ahalya et al., 2003). Při nízkých hodnotách pH jsou místa na buněčném 

povrchu těsně vázány s H+ ionty a jsou tak nedostupné pro jiné kationty v roztoku. 

Vzrůstající hodnota pH roztoku je doprovázena vzrůstem ligandů s negativním nábojem, 

což umožňuje vazbu jiných kationtů. Všeobecně lze shrnout, že proces biosorpce kovů 

obvykle vzrůstá mezi hodnotami pH = 4-8 a je limitován volbou biomasy a kovem. 

V některých případech vysoké hodnoty pH mohou vést k omezení procesu biosorpce 

(Horáková, 2006). 

Koncentrace biomasy v roztoku má vliv na specifickou adsorpci (Ahalya et al., 2003). 

Vysoká koncentrace biomasy odstraňuje velice dobře kov z roztoku, ale hmotnost kovu vztažena 

na miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně nízká. Vysoká koncentrace biomasy vede 

často k tvorbě velkých agregátů, které narušují vytvářenou rovnováhu mezi kovem a povrchem 

buňky (Horáková, 2006). 

Biosorpce se používá hlavně k úpravě odpadních vod, které obsahují kromě 

kontaminujícího kovu celou řadu jiných iontů, které mohou ovlivňovat proces biosorpce 

(Ahalya et al., 2003). 
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Biosorbent je materiál odvozen ze surové mikrobiální nebo rostlinné biomasy 

(Volesky, 2003).  

Různé druhy odpadní biomasy, nebo jiný lehce dostupný biologický materiál, se 

často využívá jako biosorbent (Volesky, Holan, 1995; Slafkovská, 2007), ale musí být ve 

velké míře dostupný v přírodě (Kaduková, Virčíková, 2003). Tímto biosorpce splní 

požadavky kladené na moderní, ekonomickou a ekologickou technologii vhodnou na 

zpracování velkých objemů odpadních vod obsahující těžké kovy. Pro zachování cenové 

výhodnosti procesu, je potřebné najít biomasu, která má velmi dobré sorpční vlastnosti a je 

vedlejším nebo odpadovým produktem průmyslové výroby (Slafkovská, 2007). Cena 

biosorbentu představuje jen jednu desetinu ceny iontoměniče (Volesky, Holan, 1995). 

Při vývoji biosorbentů se klade důraz nejen na jejich účinnost sorpce kovů, ale i na 

možnost jejich regenerace a zpětné uvolnění sorbovaného kovu. Existuje celá řada metod eluce 

kovů s ohledem na vázaný prvek a mechanismus jeho vazby. Při reverzibilní sorpci se často 

využívají jednoduché nedestruktivní fyzikální a chemické faktory, které umožňují regeneraci 

biomasy a uvolnění kovu. Biomasa je pak opakovaně využívána v biosorpčních-desorpčních 

cyklech s ohledem na její sorpční kapacitu (Horáková, 2006). 

Způsob přípravy biosorbentů závisí na konkrétní biomase. Všeobecně postup 

přípravy zahrnuje promývání ve vodě (odstranění všech nečistot), promývání v destilované 

vodě, vysušení a úprava na potřebnou velikost (Kaduková, Virčíková, 2003). Biosorbent 

určený k aplikaci, by měl být připraven ve formě granul o zrnitosti 0,1-3 mm. Granule 

musí mít požadovanou tuhost, aby odolávaly tlaku, který vzniká při aplikaci v koloně 

a nepropouštěly vodu. Pro lepší funkčnost a použitelnost mohou být předběžně chemicky 

upraveny (Volesky, 2003). Chemicky lze biomasu modifikovat např. působením kyselin 

nebo hydroxidů (Horáková, 2006).  

Jako biosorbent jsem použila dužnatý plod ořešáku královského, který patří mezi 

vyšší rostliny, proto jsem se v následující podkapitole zabývala charakteristikou biomasy 

vyšších rostlin. 
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3.2.1 Charakteristika biomasy vyšších rostlin 

Stavba a chemické složení vyšších rostlin je složitější v porovnání se stavbou řas 

nebo mechů. Z hlediska biosorpce je však velmi důležité složení jejich buněčných stěn.  

Buněčná stěna se nachází na povrchu buňky nad cytoplazmatickou membránou 

a odděluje buňku od vnějšího prostředí a její funkcí je chránit buňku před nepříznivými 

vlivy vnějšího prostředí, kontrolovat proudění látek mezi cytoplazmou a prostředím 

a udržovat tvar buňky. Buněčná stěna se často označuje jako vnější kostra buňky. Pro 

biosorpci jsou zajímavé její interakce s kovovými ionty. Buněčná stěna je všeobecně 

považována za komplexní iontoměnič porovnatelný s komerčními výrobky. Iontová 

výměnná kapacita buněčné stěny závisí na přítomnosti funkčních skupin a na její 

geometrické struktuře (Kaduková, Virčíková, 2003).  

Buněčná stěna je tvořena polysacharidy (celulosou, hemicelulosou a pektiny) 

a strukturními proteiny. Obsahuje katalytické proteiny a množství volných i vázaných 

anorganických iontů, např. Ca2+, K+, Cl- (Pavlová, 2005).  

Mechanické vlastnosti buněčné stěny určuje především celulosa, která tvoří velmi 

dlouhé nevětvené řetězce tvořené zbytky β-glukosy (kolem 10 000 v jednom řetězci). 

Celulosa dodává buněčné stěně pevnost. Jednotlivé řetězce jsou k sobě rovnoběžně 

přiloženy a hydroxylové skupiny jsou natolik pospojovány vodíkovými vazbami, že uvnitř 

takového svazku molekul, tzv. celulosové fibrily, není místo pro molekuly vody. 

Hemicelulosy obsahují i jiné hexosy než glukosu a jsou větvené. Značnou část jejich 

molekuly však tvoří poměrně dlouhé rovné řetězce, které dávají předpoklady pro vznik 

vazeb na fibrily celulosy a zprostředkují jejich vzájemné spojení. Větvené struktury 

umožňují hydrataci molekul hemicelulos i interakce s dalšími složkami buněčné stěny. 

Pektiny mají silně rozvětvené řetězce, které obsahují kromě zbytků jednoduchých cukrů 

poměrně hojně i karboxylové kyseliny, odvozené od glukosy nebo galaktosy (glukuronová 

a galakturonová kyselina). Jejich karboxyly jsou za fyziologické hodnoty pH převážně 

disociovány a jejich negativní náboje propůjčují pektinům vysokou schopnost se 

hydratovat (Kubišta, 1998). 

Primární buněčná stěna obsahuje 10-30 % celulosy z celkové hmoty buněčné stěny 

(Hudák, 1991). Proteiny tvoří přibližně 3-10 % (Kaduková, Virčíková, 2003).  
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Během růstu a dělení buněk vzniká sekundární buněčná stěna, která tvoří 

podstatnou část buněčné stěny a je hrubší než primární. Obsahuje 40 až 60 % celulosy. 

Má tři vrstvy, vnější, střední a vnitřní, které se odlišují uspořádáním mikrofibril celulosy 

a chemickým složením (Hudák, 1991). Na povrchu buněčné stěny je velké množství 

různých funkčních skupin, které jsou schopné zachytit a vázat kovy z roztoků 

(Kaduková, Virčíková, 2003). Do buněčné stěny se kromě základních stavebních složek 

ukládají různé organické (např. lignin, kutin) a anorganické látky (nejčastěji oxid 

křemičitý a uhličitan vápenatý), (Hudák, 1991). 

Ve vysušené, bezvodé tkáni rostliny je obsaženo přibližně 45 % uhlíku, 42 % 

kyslíku, 6,5 % vodíku, 1,5 % dusíku a 5 % minerálních prvků. Takzvané organogenní 

prvky (C, O, H, N) představují 95 % veškerých prvků tvořících sušinu. Zbývající část 

sušiny, přibližně 5 %, připadá na ostatní minerální prvky (popeloviny), (Pavlová, 2005). 

V následují kapitole jsem se zabývala podrobněji plodem ořešáku královského. 

Tento plod jsem si zvolila, zejména proto, že je to ve velké míře dostupná odpadní biomasa 

ze zemědělské prvovýroby.  

3.2.2 Charakteristika plodu ořešáku královského (Junglans regia) 

Plod ořešáku královského je většinou elipsoidní až kulovitý, 4-7 cm velký, na 

povrchu lysý, hladký, žlutavě tečkovaný, rubina za zralosti nepravidelně puká a sama 

opadává. Ořech má elipsoidní až kulovitý tvar, 3-5 cm dlouhý, skořápka je různé tloušťky, 

světle hnědá a na povrchu je mělce hrbolkatá se dvěmi výraznými podélnými lištami. 

(Hejný, Slavík, 2003). Rozlousknutý ořešák královský a ořešák královský v dužnatém 

obalu je znázorněn na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Rozlousknutý ořešák královský (Junglans regia), (převzato www.wikipedia.cz) a ořešák královský  

v dužnatém obalu (převzato www.botanika.wendys.cz) 

Botanická klasifikace ořešáku královského je uvedena v tabulce 1. 

Tabulka 1: Botanická klasifikace ořešáku královského (Junglans regia), (převzato www.wikipedia.cz) � � � �
rostliny (Plantae) � � � � � � �

cévnaté rostliny (Tracheobionta) � � � 	 
 � � �
krytosemenné (Magnoliophyta) � � � � 
vyšší dvouděložné (Rosopsida) � � �
ořešákotváré (Jungladales) � � 
 � �
ořešákovité (Jungladaceae) � � �

ořešák (Junglans) � � � �
ořešák královský (Junglans regia) 

Ořešák královský je pěstován jako užitkový strom především pro jedlá semena 

(vlašské ořechy) v sadech, zahradách, alejích, jen zřídka lesnicky. Semena (jádra) se užívají 

jako ovoce a pochutina v potravinářství (Hejný, Slavík, 2003).  

Semena mají vysoký obsah tuků s nenasycenými mastnými kyselinami 

(www.botanika.wendys.cz), a to zejména kyselinou linolovou (61 % z obsahu mastných 

kyselin) a kyselinu linoleovou (13 % z obsahu mastných kyselin), bílkovinami 

a minerálními látkami (Cu, Zn, Mg). Obsahuje také vitamíny B3, B5, B6, C a E 

(www.wikipedia.cz).  
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Dříve se listy používaly v lékařství, především pro obsah tříslovin (kyselina gallová 

a kyselina elagová) a naftochinonu muflonu, rubina  jako zdroj hnědého barviva a vitamínu 

C, ze semen se lisoval olej. 

Pěstuje se hojně na celém území České republiky, s výjimkou horských a lokálně 

klimaticky drsných oblastí. Vhodné jsou vlhké a teplotně příznivé podmínky. Ořešáku 

královskému vyhovují půdy hluboké, vzdušné, dostatečně vlhké a živinami bohaté, 

nevhodné jsou půdy těžké, trvale zamokřené nebo mělké a příliš suché. Za příznivých 

podmínek nezáleží na minerálním složení půdy, za nevýhodných podmínek působí příznivě 

přítomnost vápnitého substrátu (Hejný, Slavík, 2003). 

Označení těžké kovy se používá na označení třiceti sedmi prvků periodické 

soustavy, které mají atomovou hmotnost vyšší než 5 g/cm3, resp. protonové číslo vyšší než 

dvacet. Termín těžké kovy není jednoznačný, někdy se nahrazuje termínem toxické nebo 

stopové prvky (Snopková et al., 2007). 

Těžké kovy patří mezi základní skupiny znečisťujících látek, které se sledují 

v různých složkách životního prostředí. Jde o rozsáhlou skupinu kontaminantů, které se 

vyznačují rozdílnými vlastnostmi, účinkem i zdroji svého původu (Vereš et al., 2007). 

Těžké kovy se dostávají do životního prostředí z přírodních a antropogenních 

zdrojů. Mezi přírodní zdroje patří zvětrávací procesy, atmosférická depozice kovů, 

oceánské procesy a vulkanické erupce (Snopková et al. 2007). Mezi antropogenní zdroje 

patří atmosférický spád, spalování fosilních paliv, aplikace pesticidů, průmyslových hnojiv, 

dopravní exhalace a většina průmyslových procesů (Synáčková, 1996). Antropogenní 

zdroje těžkých kovů jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Antropogenní zdroje těžkých kovů (převzato Synáčková, 1996) � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � 	 � 
 � � � �
Těžba a zpracování uhlí Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn, Cu, Pb 

Hutní průmysl Al, Cr, Mo, Ni, Pb, V 

Strojírenství Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al, Pb 

Chemický průmysl Fe, Al, Mo, Zn, Pb, Cu, Hg 

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 

Kožedělný průmysl Cr, Al, Fe 

Povrchová úprava kovů Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al, Pb 

Elektrotechnika Ag, Se, Mn, Ni, Pb, Cu, Hg 

Polygrafický průmysl Zn, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb 

Průmyslová hnojiva Cd, Mn, As 

 

Kovy se v majoritním množství nachází v horninách a minerálech. V minoritním 

množství se kovy vyskytují v rostlinách, v tělech živočichů, ve vodách a podobně. 

Problémová situace nastává zvýšením minoritní přirozeně se vyskytující koncentrace 

kovů. V takovém případě se na kovy pohlíží jako na polutanty životního prostředí 

(Luptáková et al., 2002). Významnou roli hraje nejenom koncentrace, ale i iontová forma 

(speciace) daného kovu, na které jsou závislé biodostupnost, fyziologické a toxikologické 

efekty (Vojtěšek et al., 2009). 

 Toxicita kovů se vysvětluje různým způsobem. Toxicky působí zejména prvky 

s velkou afinitou k vazbě s aminoskupinami, iminoskupinami a thiolovými skupinami (které 

jsou reaktivními skupinami enzymů) a dále prvky tvořící snadno cheláty s organickými 

látkami v buňkách. Některé kovy se kombinují s látkami tvořícími buněčnou membránu 

a ovlivňují tak její permeabilitu (např. Cd, Cu, Hg, Pb), (Pitter, 2009). 

Toxicita těžkých kovů souvisí s jejich rozpustností, přechodem mezi buněčnými 

membránami, lipidy, proteiny, dále se schopností vázat se na bílkoviny, s čím je spojena 

jejich kumulace v některých tkáních. Všeobecně se udává, že v následujícím pořadí stoupá 

mutagenní aktivita kovů Pb < Cd < Hg < Ni < As < Be < Cr a karcinogenní schopnost 

stoupá v pořadí Hg = Cd = Pb < Be < Al < Cr < As (Luptáková et al., 2002). 
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 Toxicita těžkých kovů je ovlivněna celkovým složením vody, ve které se nachází, 

její teplotou a hodnotou pH. Dále je toxicita těžkých kovů ovlivněna přítomností vyšších a 

nižších rostlin a činnností mikroorganismů (Synáčková, 1996). 

Mikroorganismy způsobují, že část toxických kovů vstupuje do vazby s organickými 

látkami, s čímž se v řadě případů znásobuje nebo významně mění jejich toxicita. Forma 

As(III) je toxičtější pro živý organismus než As(V), sloučeniny Cr(VI) jsou toxičtější než 

sloučeniny obsahující Cr(III). Například mikrobiální redukcí As(V) na As(III) dochází ke 

vzniku většího množství toxických sloučenin. V případě mikrobiální redukce sloučenin 

s obsahem Cr(VI) na Cr(III) zase platí opak.  

Toxické účinky většiny kovů a jejich sloučenin se projevují poruchami trávicí 

soustavy, centrálního nervového systému a dýchacího aparátu. Mnohé z kovových sloučenin 

způsobují specifické poškození srdce, kůže, krve, ledvin a míchy (Luptáková et al., 2002).  

Kovy a jejich sloučeniny, které působí karcinogenně jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Biologické účinky některých kovů a jejich sloučenin (převzato Luptáková et al., 2002) � � �� � � � � � � � �� � � � � 	� � 	 � � � 
 	 � � � �  �  � � 	 � � � � � � � �
Reprodukční orgány   +  + + + + + 

Trávicí soustava +  + +  +  +  

Dýchací cesty + + + + +  +   

CNS   + + + + + +  

Srdce a cévy +  + +      

Kůže + +  + +   +  

Krev      +    

Ledviny   +   + +   

Mícha  + +       

Vysvětlivky: CNS-centrální nervová soustava 

U směsi kovů se mohou účinky sčítat, v mnohých případech se však zesilují 

(synergismus) nebo naopak zeslabují (antagonismus). Například ve směsi kovů Cd+Zn, 

Ni+Zn, Hg+Cu se jednotlivé složky projevují toxičtěji. Synergické účinky mohou být 

určitým problémem při limitování přípustných koncentrací kovů ve vodách (Pitter, 2009). 

Vzhledem k tomu, že jsem odstraňovala olovo z vodných roztoků skořápkami 

ořešáku královského, v následující podkapitole jsem se zabývala charakteristikou olova. 
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3.3.1 Olovo 

Čerstvě naříznuté olovo je stříbrolesklé, na vzduchu se však rychle potáhne 

tenkou vrstvou oxidu a zásaditého uhličitanu olovnatého, která kov chrání před další 

oxidací. Zahříváním roztaveného olova na vzduchu vzniká žlutý oxid olovnatý 

(Greenwood, Earnshaw, 1993).  

Olovo je tak měkké, že je lze krájet nožem a rýt nehtem jako sádru. Olovo je 

přibližně 9krát měkčí než měď a 50krát měkčí než ocel. Pružnost olova je neobyčejně 

malá, na druhé straně je zase olovo neobyčejně tažné; olověné dráty lze tahem prodloužit 

až o polovinu jejich původní délky. Olovo má velmi malou pevnost v tahu, která dosahuje 

jen 1-2 kg na čtvereční milimetr průřezu (Ondrejovič, 1993). Některé látkové vlastnosti 

olova jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Některé látkové vlastnosti olova (převzato Ondrejovič, 1993) � � � � �
Hustota (g/cm3) 11 

Bod tání (°C) 327 

Bod varu (°C) 1751 

 

Voda za normální teploty olovo neporušuje. Obsahuje-li však rozpuštěný volný 

kyslík, vzniká hydroxid olovnatý Pb(OH)2, který je poněkud rozpustný, a tím se dostávají 

kationty olovnaté Pb(II) do roztoku (Greenwood, Earnshaw, 1993). Pokud se nalije na olovo 

kyselina sírová, fosforečná nebo chlorovodíková, nenastane žádná viditelná reakce, neboť se 

na olovu okamžitě vytvoří tenká, avšak nepropustná a nerozpustná vrstvička příslušné 

olověné soli (síranu, fosforečnanu, chloridu olovnatého), která dalšímu rozpouštění zabrání. 

Naproti tomu se olovo rozpustí v kyselině dusičné a v různých kyselinách organických 

(octové, mravenčí, vinné, citronové, mléčné, apod.). (Ondrejovič, 1993). 

Olovo se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách, kovové (ryzí) olovo se vyskytuje jen 

náhodně a ve zcela nepatrných množstvích. V sloučeninách je olovo dvojmocné 

a čtyřmocné, sloučeniny dvojmocné jsou mnohem stálejší a hojnější než sloučeniny 

čtyřmocné (Greenwood, Earnshaw, 1993). 

Nejrozšířenější olověnou rudou je galenit (sulfid olovnatý, PbS). Méně rozšířenými 

rudami jsou anglesit (síran olovnatý, PbSO4) a cerrusit (uhličitan olovnatý, PbCO3). Galenit 
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na rozdíl od jiných sulfidických rud nepodléhá chemické a biochemické oxidaci, a proto se 

olovo poměrně málo hromadí v důlních vodách, pokud nejsou přítomné ještě jiné 

sulfidické rudy, jejichž oxidací vzniká kyselina sírová. 

Mezi významné antropogenní zdroje olova patří odpadní vody ze zpracování rud, 

z barevné metalurgie, z výroby akumulátorů a ze sklářského průmyslu, kde jsou sloučeniny 

olova součástí glazur (Pitter, 2009). 

V přírodních vodách převažuje olovo z rozpuštěných  forem výskytu v závislosti na 

hodnotě pH a koncentraci veškerého oxidu uhličitého především jednoduchý iont Pb(II) 

(v kyselé oblasti) nebo karbonatokomplex [PbCO3(aq)]
0 (v neutrální a slabě alkalické 

oblasti). V alkalické oblasti přicházejí ve větší míře v úvahu hydroxokomplexy [PbOH]+ 

a [Pb(OH)2(aq)]
0. Při velkých koncentrací chloridů je nutné počítat i se vznikem 

chlorokomplexů [PbCl]+. U organicky znečištěných vod přichází v úvahu i tvorba 

organokomplexů. 

V přírodních vodách je rozpustnost olova limitována především rozpustností uhličitanu 

olovnatého PbCO3(s) a teprve v alkalické oblasti také rozpustností hydroxid-uhličitanu 

olovnatého Pb3(CO3)2(OH)2(s). Vylučování hydroxidu olovnatého Pb(OH)2(s) přichází 

v úvahu teprve v silně alkalické oblasti (Kaduková, et al, 2002; Pitter, 2009). 

Za přirozené pozadí v podzemních vodách se považuje koncentrace olova 20 µg/l. 

Větší koncentrace přicházejí v úvahu tam, kde podzemní voda přichází do styku 

s olověnými rudami. V atmosférických vodách se mohou vyskytovat koncentrace olova až 

ve stovkách µg/l. Odpadní vody z výroby a oprav akumulátorů mohou být silně kyselé 

a obsahovat olovo v koncentracích v jednotkách až stovkách mg/l (Pitter, 2009). Podle 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, je maximální přípustné znečištění povrchových vod 14,4 µg/l. 

Toxicita olova spočívá ve schopnosti tvořit velmi silnou vazbu s thiolovými 

skupinami –SH, které jsou součástí některých enzymů, v inhibici tvorby hemoglobinu, 

v negativním působení na červené krvinky, nervový systém aj. (Pitter, 2009). 
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Emisní standardy, přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné 

z vybraných průmyslových odvětví podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 61/ 2003 Sb. jsou uvedeny v tabulce 5.  

Tabulka 5: Emisní standardy,  přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných 

průmyslových odvětví  � � �� � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 �
Těžba a úprava rud 0,5 

Výroba skla a skleněných výrobků 1,0 

Výroba a hutní zpracování neželezných kovů 0,5 

Strojírenská činnost 0,5 

Vysvětlivky: cPb-koncentrace olova v roztoku. 
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Drcení  
a mletí 

Tepelná úprava 
105°C, 4 h 

Zrnitostní 
úprava 

Frakce 
1-2 mm 

Frakce 
2-3 mm 

Tepelná úprava 
105 °C, 4 h 

Chemická  
aktivace 

Tepelná úprava 
105 °C, 4 h 

Chemická 
aktivace 

0-1-M HCl 
90 min 

0,1-M NaOH 

15 min 
Redes.voda 
120 min 

0,1-M HCl 
90 min 

0,1-M NaOH 
15 min 

Redes.voda 
120 min 

Promývání 
Redes. vodou 

Tepelná úprava 
105°C, 4 h 

O-HCl-1 

Promývání 
Redes. vodou 

Tepelná úprava 
105 °C, 4 h 

O-NaOH-1 

Promývání 
Redes. vodou 

Tepelná úprava 
105 °C, 4 h 

O-DEST-1 

Promývání 
Redes. vodou 

Tepelná úprava 
105 °C, 4 h 

O-HCl-2 

Promývání 
Redes. vodou 

Tepelná úprava 
105 °C, 4 h 

O-NaOH-2 

Promývání 
Redes. vodou 

Tepelná úprava 
105 °C, 4 h 

O-DEST-2 

V experimentální části jsem se zabývala úpravou vzorků biosorbentu a analýzou 

vzorků biosorbentu. 

Příprava biosorbentu zahrnovala  tepelnou, zrnitostní a chemickou úpravu vzorků 

ořešáku královského. Schéma postupné úpravy vzorků studovaného biosorbentu 

znázorňuje obrázek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma postupu úpravy vzorků ořešáku královského 
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4.1.1 Tepelná úprava 

Skořápky ořešáku královského byly sušeny při laboratorní teplotě po dobu 24 hod. 

Ořešák královský byl sušen při teplotě 105 °C v sušárně typu Ecocell firmy Brněnská 

medicínská a.s.-MMM Group (Česká republika) před samotným mletím pro zabránění 

lepivému efektu, ke kterému by mohlo dojít při vlastním mletí. Po chemické úpravě byl 

ořešák královský opět sušen při teplotě 105 °C po dobu 4 hod, aby byla zaručena přesnost 

koncentrace biosorbentu ve vodném roztoku. 

4.1.2 Zrnitostní úprava 

Skořápky ořešáku královského zbavené jádra byly podrceny a pomlety na 

vibračním mlýnku typu VM4-386 (Česká republika). Na základě dostupných informací 

o sorpci těžkých kovů pomocí biomasy byly skořápky ořešáku královského tříděny na 

laboratorních sítech firmy Retsch (Germany) na frakci 1-2 mm a 2-3 mm. 

4.1.3 Chemická úprava 

Na základě dostupných informací o sorpci těžkých kovů pomocí biomasy byla 

chemická aktivace prováděna 0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou a 0,1 mol/l hydroxidem 

sodným.  

Při chemické aktivaci 0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou byla vstupní 

koncentrace biosorbentu v roztoku 0,1 mol/l kyseliny chlorovodíkové 10 g/l. 

K naváženému množství upraveného vzorku ořešáku královského bylo přidáno 250 ml 

roztoku 0,1 mol/l kyseliny chlorovodíkové a aktivační roztok byl míchán po dobu 90 min 

na magnetické míchačce typu Multipoint 6 firmy Merci (Česká republika) při 180 ot./min. 

Po uplynulé době byl vzorek ořešáku královského zfiltrován a promyt  redestilovanou 

vodou, aby ve vzorku biosorbentu nezůstaly zbytky použité kyseliny. Odstranění kyseliny 

chlorovodíkové ze vzorku ořešáku královského bylo ověřeno pH metrem typu ION 340i 

firmy Merci (Česká republika). 

Při chemické aktivaci 0,1 mol/l hydroxidem sodným byla vstupní koncentrace 

biosorbentu v roztoku 0,1 mol/l kyseliny chlorovodíkové 10 g/l. K naváženému vzorku 

ořešáku královského bylo přidáno 250 ml roztoku 0,1 mol/l hydroxidu sodného a aktivační 

roztok byl míchán po dobu 15 min na magnetické míchačce typu Multipoint 6 firmy Merci 
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(Česká republika) při 180 ot./min. Po uplynulé době byl vzorek ořešáku královského 

zfiltrován a promyt redestilovanou vodou, aby nezůstaly zbytky aktivačního činidla ve 

vzorku biosorbentu. Odstranění aktivačního činidla ze vzorku ořešáku královského bylo 

ověřeno pH metrem typu ION 340i firmy Merci (Česká republika). 

Jako srovnávací vzorek byl použit vzorek ořešáku královského promíchaný pouze 

v redestilované vodě na magnetické míchačce typu Multipoint 6 firmy Merci (Česká 

republika) při 180 ot./min.  

Označení vzorků ořešáku královského udává tabulka 6. 

Tabulka 6: Označení vzorků ořešáku královského � � �  � � � �� � � � � � � � � 	 � � � � � � 
 � 
 � �� 
 �  �   � � � 	 � � � � � 	 �  � �
O-HCl-1 1-2 mm 3x při 105°C, 4 h 0,1-M HCl, 90 min 

O-HCl-2 2-3 mm 3x při 105°C, 4 h 0,1-M HCl, 90 min 

O-NaOH-1 1-2 mm 3x při 105°C, 4 h 0,1-M NaOH, 15 min 

O-NaOH-2 2-3 mm 3x při 105°C, 4 h 0,1-M NaOH, 15 min 

O-DEST-1 1-2 mm 3x při 105°C, 4 h - 

O-DEST-2 2-3 mm 3x při 105°C, 4 h - 

Vysvětlivky: O-ořešák královský, HCl- 0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 0,1 mol/l 
hydroxid sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 2-zrnitost 2-3 mm.     

 

Vzhledem k tomu, že cílem mé diplomové práce bylo zjistit schopnost připraveného 

vzorku biosorbentu odstranit olovo z vodných roztoků, bylo nutné zjistit základní vlastnosti 

odebraného materiálu. Stanovila jsem hmotnostní podíl sušiny a hmotnostní vlhkost, 

specifický povrch a obsah vybraného kovu.  

4.2.1 Metodika stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti 

Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti bylo provedeno podle 

 ČSN ISO 11465 (83 6635) „Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti 
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půdy – Gravimetrická metoda“. Vzorky ořešáku královského byly váženy na analytických 

vahách typu TB-215D firmy Denver Instrument (Germany). 

4.2.2 Metodika stanovení specifického povrchu  

Specifický povrch byl stanoven metodou nízkoteplotní adsorpce dusíku na přístroji 

GEMINI 2360 firmy Micromeritics Instrument corporation (USA) v laboratoři Slovenské 

akademie věd v Košicích v Ústavu geotechniky. 

4.2.3 Metodika stanovení obsahu olova 

Anorganická složka ořešáku královského, zaměřená na obsah studovaného kovu, 

byla analyzována ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. – Zkušební laboratoř 

(akreditovaná ČIA dle EN ISO/IEC 17025 pod č. 1078), Laboratoř paliv, odpadů a vod. 

Stanovení obsahů kovů v modelovém roztoku a v odpadních vodách bylo 

provedeno dle ČSN ISO 75 7382 „Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, 

kadmia a olova – Metody plamenové absorpční spektrometrie“, ČSN EN 75 7425 

„Jakost vod – Stanovení chrómu – Metody atomové absorpční spektrometrie“ a TNV 

75 7385 – „Jakost vod – Stanovení železa a manganu – Metoda plemenné atomové 

absorpční spektrometrie“. 

4.2.4 Metodika modelovaní kinetiky adsorpce 

Kinetika adsorpce neboli rychlost adsorpce závisí na:  

• transportu adsorbátu k povrchu adsorbentu,  

• difusi adsorbátu v pórech adsorbentu,  

• vlastní adsorpci adsorbátu na povrchu adsorbentu. 

Pro modelování kinetiky adsorpce studovaného kovu byl připraven pracovní roztok 

kovu o koncentraci 200 mg/l. Pracovní roztok byl připraven z dusičnanu olovnatého firmy 

Penta. Koncentrace biosorbentu v modelovém roztoku kovu byla 20 g/l. K vzorku ořešáku 

královského bylo přidáno 50 ml modelového roztoku kovu o vstupní koncentraci 200 mg/l. 

Modelový roztok s obsahem příslušného kovu se protřepával se vzorkem ořešáku 

královského ve třepacím inkubátoru GFL 3031, firmy GFL (Germany) při 150 ot./min do 

ustanovení adsorpční rovnováhy. Teplota vzorků byla po celou dobu sorpce sledována 
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a byly zajištěny podmínky pro maximální změnu teploty o 0,1 ºC. Ve stanovených 

časových intervalech (tj. 0,5 hod, 1 hod, 3 hod, 5 hod, 7 hod, 9 hod, 12 hod a 24 hod) byly 

vzorky ořešáku královského odebrány a následně zfiltrovány. Výstupní koncentrace 

modelového roztoku kovu byla analyzována metodou atomové absorpční spektrometrie, na 

přístroji firmy VARIAN (Austrálie). Pomocí naměřených hodnot byla vypočítána adsorpce 

vzorku ořešáku královského podle vzorce:  

                                                        
( )

m

ccV
a K−
= 00  (1) 

kde a je adsorpce v mg/g, V0 je objem roztoku kovu v ml, c0 je vstupní koncentrace kovu 

v roztoku v mg/l, cK je rovnovážná koncentrace kovu v roztoku v mg/l, m je hmotnost 

biosorbentu v mg. 

Závislost adsorpce olova ořešákem královským na čase byla graficky vyhodnocena. 

4.2.5 Metodika modelování adsorpční izotermy 

Závislost adsorbovaného množství kovu na koncentraci kovu v roztoku po ustálení 

rovnováhy při konstantní teplotě vyjadřuje adsorpční izoterma. 

Pro modelování adsorpčních izoterem studovaného kovu byl připraven pracovní 

roztok s obsahem olova o koncentraci 40 mg/l, 80 mg/l, 120 mg/l, 160 mg/l, 200 mg/l. 

Koncentrace biosorbentu v modelovém roztoku kovu byla 20g/l. K vzorku ořešáku 

královského bylo přidáno 50 ml pracovního roztoku kovu. Modelový roztok s obsahem 

příslušného kovu se protřepával se vzorkem ořešáku královského ve třepacím inkubátoru 

GFL 3031, firmy GFL (Germany) při 150 ot./min po dobu potřebnou pro ustanovení 

adsorpční rovnováhy (viz kapitola 5.4 Vyhodnocení kinetiky adsorpce olova). Teplota 

vzorků byla po celou dobu sorpce měřena teploměrem, přičemž byly zajištěny podmínky 

pro maximální změnu teploty o 0,1 ºC. V čase dosažení adsorpční rovnováhy, byly vzorky 

ořešáku královského odebrány, a následně zfiltrovány. Výstupní koncentrace 

modelového roztoku kovu byla analyzována metodou atomové absorpční spektrometrie, 

na přístroji firmy VARIAN (Austrálie). Pomocí naměřených hodnot byla vypočítána 

adsorpce vzorku ořešáku královského podle vzorce (1).  

Nejrozšířenějšími modely, kterými se popisuje rovnováha, je známa Langmuirova 

a Freundlichova adsorpční izoterma (Kaduková, Virčíková, 2003).  
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Langmuirova izoterma platí obvykle pro chemisorpci či iontovou adsorpci (Pitter, 2009), 

kdy se tvoří pouze monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu a všechna aktivní centra na 

povrchu jsou rovnocenná (Pitter,2009; Taraba 1995). Langmuirova izoterma je dána vztahem 

(Pitter, 2009):  

                                                        
K

K

cb

cba
a

⋅+

⋅⋅
=

1
max  (2) 

kde a je adsorpční kapacita kovu v mg/g, amax maximální adsorpční kapacita kovu v mg/g, 

cK je rovnovážná koncentrace kovu v roztoku v mg/l a b je Langmuirova konstanta.  

Při nízkých hodnotách b izoterma na začátku prudce stoupá, což naznačuje vysokou 

afinitu adsorbentu k iontům adsorbátu. Dobrý sorpční materiál je charakteristický vysokým 

amax a nízkým b. 

Freundlichova izoterma je dána vztahem:     

                                                         n

Kcka /1⋅=  (3) 

kde n a k jsou Freundlichovy konstanty (0<n<1), a je adsorpční kapacita kovu v mg/g a cK 

je rovnovážná koncentrace kovu v roztoku v mg/l.     

Freundlichův model se všeobecně považuje za empirický vztah. Obecně je použití 

Freundlichova modelu při zpracování experimentálních údajů vhodné při vysokých 

koncentracích kovů (Kaduková, Virčíková, 2003).  

Pro vyhodnocení sorpce olova z modelového roztoku byl použit postup 

vyhodnocení pomocí Langmuirovy izotermy II. řádu. K vyhodnocení byl použit program 

Origin 8 Pro. 

4.2.6 Metodika stanovení vybraných těžkých kovů v průmyslových 
odpadních vodách 

Pro testování možnosti praktického využití vybraného biosorbentu k odstranění 

kovů z vodných roztoků byly zvoleny tři reálné vzorky průmyslových odpadních vod, 

a to oplachová voda z povrchové úpravy kovů, provozní voda pro úpravu uhlí, 

odpadní voda z galvanovny. Označení průmyslových odpadních vod je uvedeno 

v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Označení průmyslových odpadních vod � � �  � � � � � � � � � � � � �
Voda I 

Oplachová voda z povrchové  
úpravy kovů 

Voda II 
Provozní voda pro  

úpravu uhlí 

Voda III 
Odpadní voda  
z galvanovny 

 

Pro adsorpci olova z vybraných průmyslových odpadních vod byly zvoleny dva 

vzorky ořešáku královského, u kterých byla prokázána z předchozích experimentů nejvyšší 

účinnost odstranění olova z modelových roztoků kovu. Jde o vzorek ořešáku královského o 

zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-1) a vzorek 

ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného 

(O-NaOH-2). Vzhledem k tomu, že průmyslové odpadní vody obsahovaly zvýšený obsah 

následujících kovů, byla  účinnost sorpce ořešákem královským ověřena také na  kadmiu, 

mědi, chromu, železu a zinku. 

Koncentrace biosorbentu v roztoku odpadní průmyslové vody byla 20 g/l. K vzorku 

ořešáku královského bylo přidáno 50 ml průmyslové odpadní vody. Roztok průmyslové 

odpadní vody se vzorkem ořešáku královského byl protřepáván v třepacím inkubátoru 

GFL 3031, firmy GFL (Germany) při 150 ot./min po dobu 12 hod. Vstupní koncentrace 

a výstupní koncentrace kationtů kadmia, mědi, chromu, olova, železa a zinku v roztoku byly 

stanoveny metodou atomové absorpční spektrometrie, na přístroji firmy VARIAN 

(Austrálie). Naměřené hodnoty byly porovnány s nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

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

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (viz tabulka 8). 
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Tabulka 8: Emisní standardy,  přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z  průmyslových 

odvětví  � �  �  � � 
 � � � 
 � � � � � � � � � � � �
cCd (mg/l) 0,2 

cCr (mg/l) 0,5 

cCu (mg/l) 0,5 

cFe (mg/l) 2,0 

cPb (mg/l) 0,5 

cZn (mg/l) 2,0 

Vysvětlivky: cCd-koncentrace kadmia v roztoku, cCr-koncentrace chromu v roztoku, cCu-koncentrace 
mědi v roztoku, cFe-koncentrace železa v roztoku, cPb-koncentrace olova v roztoku, cZn-koncentrace 
zinku v roztoku. 
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Naměřené a vypočtené hodnoty hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti 

jednotlivých vzorků ořešáku královského jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9: Naměřené a vypočtené hodnoty pro stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti � � � � � � �� � � � � � � �
O-HCl-1 10,6 10,4 2,2 2,3 97,7 

O-HCl-2 10,7 10,5 1,5 1,5 98,5 

O-NaOH-1 10,6 10,3 2,7 2,7 97,3 

O-NaOH-2 10,3 10,0 3,0 3,1 96,9 

O-DEST-1 10,4 10,0 3,6 3,8 96,2 

O-DEST-2 10,5 10,2 3,6 3,8 96,2 

Vysvětlivky: O-ořešák královský, HCl-0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH-0,1 mol/l hydroxid 
sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 2-zrnitost 2-3 mm, m1-průměrná hmotnost 
vzorku ořešáku královského před vysušením, m2-průměrná hmotnost vzorku ořešáku královského po 
vysušení , x-obsah vody, w-hmotnostní vlhkost, s-hmotnostní podíl sušiny. 

Z hodnot uvedených v tabulce 9 je patrné, že nejnižší hmotnostní vlhkost (1,5 %) 

a zároveň nejvyšší hmotnostní podíl sušiny (98,5 %) má vzorek ořešáku královského 

o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou (O-HCl-2). Nejvyšší 

hmotnostní vlhkost (3,8 %) a zároveň nejnižší hmotnostní podíl sušiny (96,2 %) má 

srovnávací vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, promíchaný v redestilované 

vodě (O-DEST-1) a srovnávací vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, 

promíchaný v redestilované vodě (O-DEST-2). 
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Naměřené hodnoty specifického povrchu jsou uvedeny v  tabulce 10. 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty specifického povrchu a pórovitosti � 
 � � 	 � 	 � � � 
 � � � � �� � � � � � � � � � � �
O-HCl-1 0,361 

O-HCl-2 0,200 

O-NaOH-1 0,230 

O-NaOH-2 0,378 

O-DEST-1 0,197 

O-DEST-2 0,178 

Vysvětlivky: O-ořešák královský, HCl-0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, 
NaOH-0,1 mol/l hydroxid sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 
2-zrnitost 2-3 mm.     

Nejvyšší hodnotu specifického povrchu a tedy nejvyšší schopnost adsorpce kationtů 

kovů má vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem 

hydroxidu sodného (O-NaOH-2), nepatrně nižší hodnotu specifického povrchu má vzorek 

ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou 

(O-HCl-1). Nejnižší hodnotu specifického povrchu má srovnávací vzorek ořešáku 

královského o zrnitosti 2-3 mm, promíchaný v redestilované vodě (O-DEST-2).  

Naměřené hodnoty obsahu olova ve vzorku ořešáku královského jsou uvedeny 

v tabulce 11. 
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Tabulka 11: Naměřené hodnoty obsahu olova ve vzorku ořešáku královského � �� � � � � � � � � � � � � � 	 � � �
O-HCl-1 2,20 ± 0,44 

O-HCl-2 1,94 ± 0,39 

O-NaOH-1 0,59 ± 0,12 

O-NaOH-2 1,31 ± 0,26 

O-DEST-1 0,58 ± 0,12 

O-DEST-2 0,35 ± 0,07 

Vysvětlivky: O-ořešák královský, HCl-0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, 
NaOH-0,1 mol/l hydroxid sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 
2-zrnitost 2-3 mm.     

Z hodnot uvedených v tabulce 11 je patrné, že olovo se víceméně již ve skořápce 

ořešáku královského vyskytuje a jeho obsah je proměnlivý v závislosti na jeho chemické 

úpravě. Nejvyšší obsah olova je u vzorku ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, 

aktivovaný 0,1 mol/l roztokem kyseliny chlorovodíkové (O-HCl-1), kde pravděpodobně při 

nízkých hodnotách pH jsou místa na buněčném povrchu těsně vázány s H+ ionty a jsou tak 

nedostupné pro jiné kationty v roztoku. Nejnižší obsah olova je u srovnávacího vzorku 

ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, promíchaný v redestilované vodě (O-DEST-2). 

Pro jednotlivé vzorky ořešáku královského byla studována kinetika adsorpce olova. 

Adsorpci olova vzorkem ořešáku královského v závislosti na čase znázorňuje obrázek 3.  
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Obrázek 3: Adsorpce olova vzorkem ořešáku královského v závislosti na čase 

Vysvětlivky:  O-ořešák královský, HCl-0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH-0,1 mol/l hydroxid 
sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 2-zrnitost 2-3 mm, a- adsorpce, t- čas. 

Ze studia kinetiky adsorpce olova v závislosti na způsobu fyzikální úpravy 

a chemické aktivace připravených vzorků ořešáku královského vyplývá, že k ustavení 

adsorpční rovnováhy dochází po dvanácti hodinách u všech připravených vzorků ořešáku 

královského.  

Maximální adsorpce olova vzorkem ořešáku královského po ustavení adsorpční 

rovnováhy je uvedena v tabulce 12. 
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Tabulka 12: Maximální adsorpce olova vzorky ořešáku královského po ustavení adsorpční rovnováhy � � � � � � � � � � � �
O-HCl-1 3,22 

O-HCl-2 2,34 

O-NaOH-1 8,69 

O-NaOH-2 7,27 

O-DEST-1 4,33 

O-DEST-2 3,62 
Vysvětlivky: O-ořešák královský, HCl-0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, 
NaOH-0,1 mol/l hydroxid sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 
2-zrnitost 2-3 mm, a-adsorpce. 

 

Z obrázku 3 a z hodnot uvedených v tabulce 12 je patrné, že k nejvyšší adsorpci 

olova (8,69 mg/g) došlo použitím vzorku ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, 

aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-1). Nepatrně nižší byla 

adsorpce olova (7,27 mg/g ) u vzorku ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 

0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-2). K nejnižší adsorpci olova došlo 

použitím vzorku ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem 

kyseliny chlorovodíkové (O-HCl-2), (2,34 mg/g) a vzorku ořešáku královského o zrnitosti 

1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem kyseliny chlorovodíkové (O-HCl-1), (3,22 mg/g).  

Hodnocení pomocí adsorpčních izoterem pro olovo je znázorněno na obrázku 4.  
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Obrázek 4: Adsorpční izotermy vzorku olova v závislosti na aktivaci vzorků ořešáku královského a jeho 
zrnitosti 

Vysvětlivky: O-ořešák královský, HCl-0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH-0,1 mol/l hydroxid 
sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 2-zrnitost 2-3 mm, a- adsorpce, cK- rovnovážná 
koncentrace kovu v roztoku. 

Z adsorpčních izoterem jednotlivých připravených vzorků ořešáku královského 

v modelovém roztoku s rozdílným obsahem olova (koncentrace 40 mg/l, 80 mg/l, 120 mg/l, 

160 mg/l, 200 mg/l) je zřejmé, že pro sorpci olova je nejúčinnější vzorek ořešáku 

královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l hydroxidem sodným (O-NaOH-1) 

a vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l hydroxidem 

sodným (O-NaOH-2). Naopak pro olovo je nejméně účinný vzorek ořešáku královského 

o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem kyseliny chlorovodíkové (O-HCl-2) 

a také vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem 

kyseliny chlorovodíkové (O-HCl-1).  

V tabulce 13 jsou uvedeny jednotlivé parametry izotermy z biosorpce olova 

skořápkami ořešáku královského.  
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Tabulka 13: Parametry izotermy z biosorpce olova skořápkami ořešáku královského � � � � � � � � � � � � �
O-HCl-1 4,82406 ± 82,5638 -3,99838 ± 82,2545 1,02343 ± 0,44170 0,97673 

O-HCl-2 1767,56 ± 101758 -1766,82 ± 101757 1766,82 ± 101757 0,95847 

O-NaOH-1 2238,17 ± 692684 -2237,58 ± 692684 1,00004 ± 0,01329 0,98002 

O-NaOH-2 11833,7 ± 801990 -11833,4± 801990 1,00000 ± 0,00023 0,86455 

O-DEST-1 0,53590 ± 0,23390 -0,01481± 0,06236 1,67074 ± 0,77096 0,95315 

O-DEST-2 972,607 -972,041 1,00006 0,86517 

Vysvětlivky: O-ořešák královský, HCl-0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH-0,1 mol/l hydroxid 
sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 2-zrnitost 2-3 mm, k1, k2, k3-parametry 
Langmuirovy izotermy, r-koeficient korelace. 

Nejvhodnější, co do míry relevance k modelům Langmuirových izoterem je model 

pro vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem 

hydroxidu sodného (O-NaOH-1), kdy je relevance 0,98002 a vzorek ořešáku královského 

o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem kyseliny chlorovodíkové (O-HCl-1), 

(0,97673).  

Vstupní koncentrace vybraných kovů v průmyslových odpadních vodách a jejich 

hodnoty po dvanácti hodinové adsorpci jsou uvedeny v tabulce 14.  
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Tabulka 14: Vstupní koncentrace vybraných těžkých kovů v průmyslových odpadních vodách a jejich hodnoty 

po 12 hod adsorpci 

Odpadní 
průmyslová voda 

Voda I Voda II Voda III 

Vzorek 
O-NaOH-

1 
O-NaOH-

2 
O-NaOH-

1 
O-NaOH-

2 
O-NaOH-

1 
O-NaOH-

2 

Vstup 6,31 6,31 6,01 6,01 3,89 3,89 
pH 

Výstup 6,77 7,32 6,34 6,24 7,03 6,77 

Vstup  1,03±0,09 1,03±0,09 1,27±0,10 1,27±0,10 3,47±0,48 3,47±0,48 cCd 
(mg/l) Výstup <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 

Vstup 11,24±0,75 11,24±0,75 1,92±0,15 1,92±0,15 3,24±0,42 3,24±0,42 cCu 
(mg/l) Výstup 0,42 ± 0,05 0,33 ±0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Vstup <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 37,49±1,76 37,49±1,76 cCr 
(mg/l) Výstup <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 8,27±0,5 11,12±0,73 

Vstup 5,39± 0,43 5,39±0,43 5,13±0,31 5,13±0,31 1,32±0,06 1,32±0,06 cPb 
(mg/l) Výstup <0,45 <0,45 <0,45 <0,45 <0,45 <0,45 

Vstup 10,23±0,64 10,23±0,64 1,87±0,15 1,87±0,15 21,36±1,40 21,36±1,40 cFe 
(mg/l) Výstup 1,26±0,07 1,18±0,07 <0,23 <0,23 9,45 ±0,10 9,45±0,10 

Vstup 5,26±0,34 5,26±0,34 1,02±0,09 1,02±0,09 5,26±0,34 5,26±0,34 cZn 
(mg/l) Výstup 1,04±0,07 1,01±0,07 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Vysvětlivky: O-ořešák královský, HCl-0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH-0,1 mol/l hydroxid 
sodný, DEST- redestilovaná voda, 1-zrnitost 1-2 mm, 2-zrnitost 2-3 mm, Voda I-oplachová voda 
z povrchové úpravy kovů, Voda II-provozní voda pro úpravu uhlí, Voda III-odpadní voda z galvanovny, 
cCd-koncentrace kadmia v roztoku, cCu-koncentrace mědi v roztoku, cCr-koncentrace chromu v roztoku, 
cPb-koncentrace olova v roztoku, cFe-koncentrace železa v roztoku, cZn-koncentrace zinku v roztoku. 

 

Z experimentu vyplývá, že při sorpci kadmia, mědi, chromu, olova, železa a zinku 

z oplachové vody z povrchové úpravy kovů po dvanácti hodinové adsorpci užitím vzorku 

ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného 

(O-NaOH-1) a rovněž vzorku ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l 

roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-2), došlo k vyčištění na kvalitu stanovenou 

nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. U této 

průmyslové odpadní vody byl účinnější vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, 

aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-2). 

Při sorpci kadmia, mědi, chromu, olova, železa a zinku z provozní vody pro úpravu uhlí 

po dvanácti hodinové adsorpci užitím vzorku ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, 

aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-1) a rovněž vzorku ořešáku 

královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-2), 
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došlo k vyčištění na kvalitu stanovenou nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

Při sorpci kadmia, mědi, chromu, olova, železa a zinku z odpadní vody 

z galvanovny po dvanácti hodinové adsorpci užitím vzorku ořešáku královského o zrnitosti 

1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-1) a rovněž vzorku 

ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného 

(O-NaOH-2), došlo k vyčištění na kvalitu stanovenou nařízením vlády č. 229/2007 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v případě kadmia, mědi, olova a zinku. U této 

průmyslové odpadní vody byl účinnější vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, 

aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-1). 



Pavla Skřenková: Odstranění vybraných těžkých kovů biosorbentem ořešáku královského 

Rok 2009 41 

Tématem mé diplomové práce bylo studovat některé sorpční vlastnosti skořápek 

ořešáku královského (Junglans regia) a posoudit jeho využití při čištění odpadních vod 

znečištěnými těžkými kovy.  

V experimentální části jsem se zabývala fyzikální úpravou, chemickou aktivací 

a stanovením sorpčních vlastností vybraného rostlinného materiálu. Vhodnost zvoleného 

biosorbentu byla ověřena stanovením jeho sorpční kapacity a rychlosti zachycování kovů. 

Výsledky biosorpce olova ořešákem královským byly ověřeny na reálných vzorcích 

průmyslových odpadních vod. 

Skořápky ořešáku královského lze využít jako biosorbent a jsou vhodným 

materiálem pro odstranění těžkých kovů z vodných roztoků. Účinnost adsorpce však závisí 

na fyzikální úpravě a zejména na chemické aktivaci biosorbentu. Nejlepší výsledky 

vykazoval vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 0,1 mol/l roztokem 

hydroxidu sodného (O-NaOH-1) a vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, 

aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (O-NaOH-2). Nejméně účinný byl 

vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, aktivovaný 0,01 mol/l roztokem kyseliny 

chlorovodíkové (O-HCl-2) a vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, aktivovaný 

0,01 mol/l roztokem kyseliny chlorovodíkové (O-HCl-1). K ustavení adsorpční rovnováhy 

došlo po dvanácti hodinách. 

Při čištění oplachové vody z povrchové úpravy kovů a provozní vody pro úpravu 

uhlí ořešákem královským došlo k vyčištění na kvalitu stanovenou nařízením vlády 

č. 229/2007 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

Odpadní voda z galvanovny byla vyčištěna ořešákem královským na kvalitu 

stanovenou nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

v případě kadmia, mědi, olova a zinku. 
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