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ABSTRAKT: 

Tématem bakalářské práce je studium možnosti odstranění olejnatých látek 

z vodního prostředí pomocí odpadní biomasy ořechu královského (Juglans regia). Práce je 

literární rešerší a zabývá se jednak stručnou charakteristikou skořápek ořechu královského 

jako možného biosorbentu k odstranění olejnatých látek z vodné matrice, ale také obecně 

problematikou biosorpce. Práce je zaměřena především na ty olejovité látky, které mohou 

znečišťovat životní prostředí, především odpadní vody. V práci je popsán současný stav 

řešené problematiky, možnosti využití studovaného přírodního biosorbentu z prvovýroby 

nejen k odstraňování organických, ale i anorganických látek a různé způsoby 

dekontaminace těchto olejovitých látek z životního prostředí. 

Klí čová slova 

Biosorbent, biosorpce, skořápky ořechu královského, odstraňování olejovitých látek, 

odpadní vody, olejnaté sloučeniny, 

ABSTRACT 

Removal of oil by walnut shell media (Juglans regia) is the subject of my bachelor work. 

This work is the background research of using walnut shell media like the possible 

biosorbent. There is written about oily compounds which contaminate environment, 

especially wastewaters. In this bachelor work is shown the present status of operation 

problems, ways of usage of the natural biosorbent not only for organic compounds, for 

inorganic compounds, too. There is written about different ways of decontamination of oily 

compounds from the environment. 

Key words 

Biosorption, walnut shell media, removal oil, nut shell media, wastewater, oily compounds 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Různé druhy odvětví mohou zapříčinit znečištění životního prostředí celou řadou 

olejovitých látek. Tyto se mohou v kontaminovaných vodách vyskytovat v různých 

podobách jako například tuky, maziva, těžké uhlovodíky jako i přepálený olej, vazelína, 

sádlo, nafta, dieselový olej a lehké uhlovodíky jako petrolej, letecká paliva a benzin. Mezi 

významné průmyslové zdroje olejovitého odpadu patří především rafinérie, železárny, 

strojírny a potravinářský průmysl. Do městských odpadních vod se olejnaté látky dostávají 

zpravidla z kuchyní nebo splašků.  

Chemické zpracování, gravitační a cyklonová separace, provzdušňování a filtrace 

pomocí zrnitého média patří mezi známé technologie využívané k odstraňování olejovitých 

látek z životního prostředí. Novými vyvinutými technologiemi, které byly aplikovány při 

zpracování vod znečištěných olejem, jsou například využití mikrofiltrační a ultrafiltrační 

membrány, které však vzhledem k vysokým provozním nákladům nemají široké uplatnění. 

Velmi atraktivní metodou, použitelnou k separaci kapalin od olejovité látky ze znečištěné 

odpadní vody, je tzv. hluboká filtrace dnového sedimentu.  

Existuje však také mnoho přírodních, ale i syntetických médií, které jsou využívány při 

odstraňování olejovitých vod z životního prostředí. Lze je obecně klasifikovat na filtrující 

média (písek, uhlí a zemina), splývající média (skleněná vata, polypropylén) a adsorpční média 

(aktivovaný uhlík a rašelina). Někteří autoři uvádějí, že k adsorpci těchto olejovitých látek 

z vodné matrice může být také velmi dobře použitelný rozdrcený nebo jinak upravený 

rostlinný materiál (Volesky, 2003, Srinivasan, Viraraghavan, 2008).  

V současnosti je předmětem mnoha vědeckých výzkumů najít takovou biomasu, 

která by měla výborné sorpční vlastnosti a zároveň by byla velmi dobře dostupná. 

Pozornost je věnována studiu biomasy, která by byla vedlejším nebo odpadním produktem 

některého druhu odvětví. 

V předložené bakalářské práci bych chtěla na základě dostupné domácí i zahraniční 

literatury vypracovat literární rešerši týkající se uvedené problematiky, která by mi pak 

následně posloužila jako podklad pro mou diplomovou práci, ve které bych chtěla získané 

teoretické znalosti aplikovat již na konkrétních experimentech.  

Vypracovaná literární rešerše se tedy zabývá problematikou možnosti využití 

procesu biosorpcie k odstranění olejovitých látek z vodního prostředí, kdy je jako sorbentu 
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možné použit odpadní materiál ze zemědělské prvovýroby, konkrétně skořápek ořechu 

královského.  

Předložená bakalářská práce poměrně podrobně popisuje rovněž současný stav 

řešené problematiky, která má široké uplatnění sice prozatím především v zahraničí, avšak 

začíná být známa také u nás, o čemž svědčí i mnohé výzkumné práce řešené na Vysoké 

škole báňské Technické universitě Ostrava ať již na úrovni bakalářských, diplomových či 

doktorských prací nebo výzkumných projektů. V zahraničí je to především technologie 

Siemens, která nabízí širokou škálu svých produktů, které využívají právě mnou 

studovanou odpadní biomasu skořápek ořechu královského k odstranění olejnatých látek ze 

znečistěných vod.  

Kromě schopnosti biosorpce olejnatých látek skořápkami ořechu královského, což 

je jeden ze způsobu jejich odstraňování z vodných povrchů, jsou známy i jiné metody 

dekontaminace olejů ze životního prostředí, kterými jsem se v  bakalářské práci také 

stručně zabývala.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

Zdrojem kontaminace vodního prostředí olejovitými látkami mohou být například 

rafinérie, železárny, stavebnictví, ale i potravinářský průmysl. Tyto látky se zde vyskytují 

většinou v podobě splašků nebo produktů z kuchyní (Quemeneur a Marty, 1994).  

Ve většině průmyslových odvětví se používají různé druhy olejů, jejichž hlavní 

složkou je ropa. Zásoby ropy jsou však omezené a zároveň jsou všechny ropné produkty 

potencionálním rizikovým faktorem pro životní prostředí. Právě proto se jako adekvátní 

náhrada za minerální oleje považují právě upravené rostlinné oleje, ze kterých se dají 

vyrobit paliva pro vznětové motory, maziva pro průmysl či domácnost a množství jiných 

olejovitých produktů. Velkou výhodou produktů na rostlinné bázi je právě jejich 

biodegradovatelnost, což znamená, že zbytky olejů, které se nedopatřením dostanou do 

životního prostředí, příroda sama zpracuje.  

Touto problematikou se zabývá například Bangor University v Severním Walesu, 

která se spojila s firmou Biochem Wales. Společně tak vyrábějí produkty jako maziva 

a hydraulické oleje, které jsou vyvinuty výzkumnými pracovníky této univerzity. Produkty 

jsou označovány názvem NATURoil a neobsahují žádné toxické a škodlivé přísady, které 

se nacházejí v běžných minerálních olejích (www.cassovia.sk).  

Odbouratelnost živočišných olejů se pohybuje v rozmezí 90–97 %. U minerálních 

olejů je však situace jiná a v literatuře se uvádí, že jejich odbouratelnost je pouhých 20-40 %. 

V případě úniku do půdy nebo vody dochází v případě biodegradovatelných olejů k jejich 

okamžitému rozkladu na vodu a oxid uhličitý, což jsou sloučeniny, které neohrožují spodní 

vody, faunu, protože jsou netoxické. Při tomto rozkladu se uvolní tolik oxidu uhličitého, kolik 

je spotřebováno při předcházející asimilaci, a tedy nemají negativní vliv na skleníkový efekt 

(www.mesto.sk).  

Pravdou je, že v současnosti je ovšem ještě stále převažující výskyt takových olejů, 

které nejsou biologicky rozložitelné. V důsledku toho je k vývoji nových technologií, které by 

řešily tuto problematiku věnována velká pozornost. Lze konstatovat, že doposud již sice byly 

vynalezeny takové technologie, které umožňují olejovité znečištění odstranit a napomáhají tak 

ke krásnějšímu a lepšímu životnímu prostředí, ale je třeba tuto problematiku neustále nadále 

studovat a vylepšovat. Některé z těchto nových technologií jsou stručně charakterizovány 

v následujícím textu. 
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Znečištěná voda z rafinérie obsahuje vysokou koncentraci především alifatických 

a aromatických petrolejových uhlovodíků, které zapříčiňují znečistění jak na povrchu půd tak 

vodních toků. Jednou z technik, kterou lze použít k odstranění nebiodegradabilních 

organických látek, především z průmyslových odpadních vod, je katalytická mokrá oxidace 

(Catalytic Wet Air Oxidation, CWAO, viz obrázek č. 1) (Rebhun, 1992). Při této technologii 

se využívá mikrovlnného záření. Takto lze zpracovávat například ropou znečištěné odpadní 

vody z rafinerského průmyslu. Během aplikace této technologie byl hodnocen podíl 

BSK5/CHSKCr, jehož hodnota je považována za míru biodegradovatelnosti. Na základě 

monitorování bylo zjištěno, že míra biodegradovatelnosti, tedy podíl BSK5/CHSKCr 

(BOD5/COD), vzrostla z původní hodnoty 0,04 na 0,47 a to již během třiceti minut. Lze tedy 

konstatovat, že při použití této technologii došlo k celkovému snížení hodnoty tohoto 

významného hydrochemického parametru odpadních vod více jak 90 %, což je velmi příznivé 

pro další biologické zpracování těchto odpadních vod znečištěných ropnými látkami. Studiem 

reakční kinetiky výše uvedeného procesu bylo prokázáno, že reakční aktivační energie 

konverze CHSKCr je 25,11 kJ/mol. Na základě všech uvedených skutečností proto autoři 

považují použití mikrovlnného záření při procesu katalytické mokré oxidace (CWAO) za 

velmi významné a doporučují jejich další využití při zpracovaní průmyslových odpadních vod 

(Yong Sun, Yaobin Zhang, Xie Quan, 2007). 

 
Obrázek 1: Zařízení sloužící pro technologii CWAO  

(www.invenia.es) 

Další vhodnou metodou, která se osvědčila pro odstranění olejovitých látek, a je rovněž 

použitelná pro odstranění olejovitého znečištění z vodního prostředí, je separace těchto látek 

z vodného roztoku obsahujícího bakterie. Tato metoda je velmi důležitá pro další rozvoj 

celobuněčných biokatalytických procesů v přítomnosti dalších organických rozpouštědel. Na 

základě výzkumu, který se zabýval možnostmi separace olejovitého uhlovodíku n-tetradekanu 

(C14H30) z vodního roztoku (50% v/v) obsahujícího bioremediační organismus Rhodococcus 
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erythropolis (KA2-5-1). Experimentálně bylo zjištěno, že je k tomuto účelu velmi účinné 

používat hydrofobní polytetrafluorethylenové (PTFE) tyčinkovité membrány. 

Mikroskopickým pozorováním se potvrdilo, že takto odseparovaný olej byl v podstatě prostý 

bakteriálních buněk. Přestože rychlost separace se snižovala úměrně s časem filtrace, 

opakované čištění membrány ještě více zvětšovalo výkon separace, a sice přibližně 

dvojnásobně (Konishi, Kishimoto, Tamesui, Omasa, Shioya, Ohtake,2004). 

Výzkum byl zaměřen rovněž na využití různých biosurfaktantů, (biological surface 

aktive agens), tedy povrchově aktivních látek, které jsou produkovány mikroorganismy, 

které využívají složky nevodné tekuté fáze (nonaqueous-phase linquid, zkráceně NAPL). 

Obecně surfaktanty usnadňují uvolňování látek z NAPL do vodné fáze tím, že vytvářejí 

drobné kapénky menší než 0,1 µm. Takto vzniklá suspenze velmi malých kapének má pak 

vlastnosti velmi podobné vlastnostem roztoku. Mohou vznikat i typické emulze, ve kterých 

jsou kapky látky nemísitelné s vodou tak malé, že přetrvávají neomezeně dlouhou dobu ve 

vodné fázi. Čím jsou tedy kapénky menší, tím jsou emulze stabilnější. Vysokou stabilitu 

vznikající emulze zajišťuje emulzifikační agens. Lze tedy shrnout, že výsledkem 

společného působení surfaktantů a emulgátorů dochází k pronikavému zvětšení povrchu 

mezifáze NAPL-voda, což vede i k podstatnému zrychlení biodegradace ve vodě 

nerozpustné látky (Horáková, 2006).  

Biosurfaktanty mají schopnost redukovat povrchové napětí a kritickou micelovou 

koncentraci (CMC) ve vodných roztocích a uhlovodíkových sloučeninách. Tyto vlastnosti mají 

mikroemulze, které mají micelové formování. Tvoří přechod mezi emulzemi 

a micelárními koloidy. Vznikají spontánně při vysokých koncentracích povrchově aktivní látky 

a velkém obsahu solubilizátu v micele za přítomnosti tzv. kosurfaktantu, (např. alkohol 

o střední délce řetězce), což způsobuje ještě další snížení mezifázového napětí. Mohou se takto 

rozpouštět uhlovodíky ve vodě nebo voda v uhlovodících (Cooper, 1986; Rosenberg, 1986; 

Haferburg et al., 1990; Fiechter, 1992a; Georgiou et al., 1992; Kosaric,1993). 

Biosulfaktanty se tedy díky svým výhodám biodegradability a funkčnosti při 

extrémních podmínkách a produkci na obnovitelných zdrojích, používaly v průmyslu, 

hlavně na regeneraci ropy. V současnosti jsou využívány v ropných průmyslových 

odvětvích a to především pro jejich emulgační kapacitu. Při aplikaci biosurfaktantů je však 

důležité dodržovat bezpečnostní opatření, vzhledem k tomu, že při jejich používání může 

dojít k následnému mikrobiálnímu znečištění a to jednak podzemních olejových nádrží 

nebo produktů (Banat, 1994).  
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Z hlediska struktury jsou biosurfaktanty z poloviny hydrofilní a obsahují 

aminokyseliny nebo peptidy, anionty či kationty nebo mono-, di- či polysacharidy. 

Hydrofobní části zase bývají často tvořeny nasycenými, nenasycenými nebo 

hydroxylovými mastnými kyselinami (Georgiou et al., 1992), anebo jsou složené 

z amfofilních nebo hydrofobních peptidů. Celosvětový zájem o biosurfaktanty se 

neuvěřitelně zvýšil především díky jejich schopnostem, které se přibližují schopnostem 

těch nejsyntetičtějších tenzidů (Morkes, 1993). 

Zajímavé poznatky zaznamenali vědci Inagaki, Kawahara a Konno v roce 2000, 

kdy k odstranění oleje ze životního prostředí použili vlákna, která byla extrahována 

z jedlí (Abies sachalinesis), (obrázek č. 2) a následně pak karbonizována. Takto 

upravená vlákna výborně sorbují těžké oleje (směs převážně vyšších uhlovodíků).  

 
Obrázek 2: Abies sachalinesis (www.botany.cz) 

K jejich přednosti rovněž patří skutečnost, že se velmi dobře obnovují 

a recirkulují. Sorpční kapacita karbonizovaných vláken z jedle, pro méně viskózní 

těžké oleje, byla téměř srovnatelná s šupinkovitým grafitem (čistý grafit), který má také 

vysokou sorpční kapacitu. Použitá vlákna se mohou opětovně použít pro další sorpci 

oleje, přestože se jejich sorpční kapacita sníží recirkulací. Experimentálně bylo 

prokázáno, že ve srovnání s prvním cyklem byla sorpční kapacita vláken (6 kg/m3), po 

osmém cyklu menší než 60 . V případě, kdy ale bylo použito 35 kg/m3 vláken již byla 

prokázána více jak 90% sorpční kapacita. Recirkulační výkon karbonizovaných vláken 

jedlí tedy velmi závisí na jejich objemové hmotnosti (Inagaki, Kawahara, Konno, 2000). 

Mezi další materiál, který lze využít k sanaci oleje z životního prostředí, patří 

recyklovaná vlna založená na netkaném materiálu. Tu lze potencionálně použít k odstranění 

například dieselových paliv, surových, základních, rostlinných a motorových olejů, ale pouze 

v nevodném prostředí. Recyklovaná vlna má vysokou sorpční kapacitu pro různé druhy oleje. 

Tento sorbent výborně splývá na povrchu sorbovaného materiálu během celé dvaceti čtyř 

hodinové sorpce a je rovněž dobře opětovně použitelný. Experimentálně bylo prokázáno, že 
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přestože dochází opakovaným použitím vlny k snížení její sorpční kapacity, je možné, i po pěti 

sorpčních cyklech, recyklovatelnou vlnu opět použít s tím, že sorpční kapacita neklesne pod 

50 % počáteční hodnoty. (Radetic, et al. 2008) 

V současnosti však rovněž vzrůstá použití různých minerálních sorbentů, které jsou 

nejen levné, ale také se vyskytují v hojném počtu. Mezi takové sorbenty patří například grafit, 

perlit nebo jíl, které mají schopnost sorbovat olej a tím se významně podílet na čištění odpadní 

vody (Bastani, et al., 2006). 

Při studiu schopnosti sorpce těžkých olejů pomocí šupinkovitého grafitu 

(obrázek č. 3) s různou objemovou hmotností byly použity čtyři stupně těžkého oleje 

s různou viskozitou. Na základě experimentů bylo zjištěno, že poměrně v krátkém čase bylo 

sorbováno velké množství těžkých olejů s nízkou viskozitou. Na druhou stranu k separaci 

oleje s vysokou viskozitou bylo zapotřebí mnohem více času, přestože sorbované množství 

bylo relativně malé. Těžké oleje, sorbované na šupinkovitém grafitu, mohou být 

regenerovány asi ze 70 %. Nemohou být však rozlišovány hodnotou molekulové hmotnosti 

a obsahem různých uhlovodíků. (Toyoda, Inagaki, 1998) 

 
Obrázek 3: Šupinkovitý grafit (www.valdosta.edu) 

Vhodným médiem, které lze použít k odstranění oleje z vodných povrchů je také 

expandovaný perlit, jehož účinnost závisí především na sorpční kapacitě a rovněž sorpční 

kinetice oleje. Perlit je amorfní vulkanické sklo s vysokým obsahem vody. V přírodě se 

vyskytuje běžně a jeho zvláštní vlastnosti je to, že po dosažení určité teploty velmi výrazně 

zvětšuje svůj objem (expanduje). Vědec Bastani prováděl se svými kolegy pokusy na 

čtyřech různých expandovaných perlitech s odlišnými fyzikálními a povrchovými 

vlastnostmi, které byly označeny jako A0, A1, A2 a AH. Výhodou bylo, že díky nízké 

hustotě expandovaného perlitu, se tento adsorbent mohl nejen šířit v oleji, ale také plaval 

na povrchu.  
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Následující obrázek č. 4 graficky znázorňuje sorpční kapacitu čtyř studovaných 

rozdílných typů perlitu, které sorbovaly olej ze směsi olej-voda. Z grafu na obrázku č. 4 je 

patrné, že sorpční kapacita perlitu A0 je v porovnání s ostatními perlity mnohem vyšší. 

Důkladným studiem experimentálních dat bylo zjištěno, že perlit označený jako A0 má 

větší povrchovou plochu, pórovitost a nižší hustotu, což vedlo k vyšší sorpční kapacitě 

oleje ve směsi olej-voda (Bastani et al., 2006).  
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Obrázek 4:Sorpční kapacita různých typů rozšířeného perlitu, které byly použity při práci 

(Bastani, Safekordi, Alihosseini, Taghikhani, 2006) 

V současnosti je dostupných také mnoho přírodních a syntetických médií, které 

mají rovněž schopnost sorbovat olejovité látky z vody. Tato média lze klasifikovat na 

filtrační média (písek, uhlí, křemelina), plovoucí média (skleněná vata, polypropylén) 

a adsorpční média (aktivní uhlí a rašelina).  

K adsorpci oleje z povrchů lze použít také rozdrcené a upravené rostlinné 

materiály, jako například bavlněná vlákna, rozdrcené kukuřičné klasy upravená dužina 

ovocných plodů (Johnson et al., 1973, Sun et al., 2002, Silvia – Tilak, 2002). Pro obnovu 

oleje z olejnaté vody byla zkoumaná například také bavlna (Deschamps et al., 2003). Bylo 

zjištěno, že při separaci vody lze dosahovat mnohem lepších výsledků při použití nižší 

teploty a nižšího tlaku a pokud olej vytváří na hladině větší kapky.  

Schopnost filtrační vrstvy při čištění olejem znečištěné vody byla zkoušená také 

pomocí zahradní rašeliny (Mathavan a Viraraghavan, 1990) nebo bombajského konopí 

(Varghese a Cleveland, 1998). Zkoumány byly rovněž možnosti využití například třtiny, 

vlněného vlákna, konopného vlákna (Pasila, 2004). Experimentálně bylo prokázáno, že 
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tyto materiály jsou schopné během filtrace olejem znečištěné vody od sebe tyto jednotlivé 

kapaliny velmi dobře separovat (Srinivasan, Viraraghavan, 2007).  

Mezi dále již nevyužívané, ale zároveň v hojném počtu se vyskytující bioodpady, 

lze považovat také skořápky ořechu královského, které mají schopnost odstraňovat 

z vodného roztoku například ionty Cr (VI) (Park, Lim, Yun, 2008), Cu (II) (Altun, 

Pehlivan, 2007), Cd (II) (Orhan, Buyukgungor, 1993).  

Vědci Park, Lim, Yun zjistili metodou XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), že 

biosorpcí chromu skořápkami ořechu došlo k redukci šestimocného chromu, Cr (VI), který 

je považován za potencionálně karcinogenní, na neškodnou trojmocnou formu Cr (III). 

Studovaný biosorbent má taktéž schopnost odstranit většinu redukovaného Cr (III) z vodní 

fáze. Na základě biosorpčního mechanismu Cr (VI) a celkového chromu biosorbentem, byl 

odvozen kinetický model, který by se mohl úspěšně používat k určování odstranění 

chromu z vodní fáze (Park, et al. 2007). 

Konvenční technologie, které odstraňují toxické těžké kovy, však nejsou 

ekonomické a navíc mohou tvořit velké množství toxického kalu. Právě proto je biosorpce 

potenciální náhradou již existujících konvenčních technologií na odstranění nebo obnovu 

kovových iontů z vodného roztoku. Výhodou biosorpce je její nízká cena, vysoká účinnost, 

minimalizace chemického nebo biologického kalu, regenerace biosorbentu a možnost 

zpětné obnovy kovu. Zdrojem pro kovovou biosorpci mohou být téměř všechny odpadní 

materiály ze zemědělství, které obsahují celulosu. Tento odpadní materiál je velmi dobře 

dostupný a vyskytuje se ve velkém množství. Vhodnou biomasou mohou být i skořápky 

ořechu královského, který je svými reaktivními skupinami schopen vázat ionty těžkých 

kovů a tím tvořit kovové komplexy, či cheláty (Sud, Mahajan, Kaur, 2007). 

Z předcházejícího textu je evidentní, že skořápky ořechu královského je možné 

využít také k biosorpci některých těžkých kovů. Tento způsob využití odpadní biomasy je 

velmi rozšířeným v celém světě. Známy je dokonce také v České republice, o čemž svědčí 

různé výzkumné práce z VŠB TU - Ostrava, kde se ve své bakalářské touto problematikou 

zabýval například Kovaľ, který na základě experimentů prokázal, že k biosorpci vybraných 

těžkých kovů lze rovněž jako biosorbent použít vhodně aktivovanou odpadní biomasu 

švestky domácí (Kovaľ, 2008). Wolfová, ve své disertační práci řešila problematiku 

vhodnosti použití skořápek ořešáku královského jako vhodného biosorbentu pro 

odstraňování olova a kadmia z odpadních vod (Wolfová, 2008) aj.  
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Biosorpce kovů z roztoků je známa i na Slovensku, důkazem čehož je i publikace 

(Kaduková, Virčíková, 2003), ve které autorky kromě jiného podrobně popisují princip 

biosorpce kovů, charakterizují rovněž organismy, které lze využít v procesu biosorpcie, 

zařízení vhodná pro biosorpci, techniky sorpce a biosorpce a různé technologie s využitím 

procesu biosorpcie.  

Jednou z technologií, která využívá skořápky ořechu královského k odstraňování 

olejovitého znečištění vod, je Siemens technologie, která vytvořila kompletní řadu 

výrobků použitelných k odstraňování kontaminovaných olejovitých látek z vodného 

prostředí. V zahraničí jsou například s úspěchem používány například filtry Auto-ShellTM 

(viz obrázek č. 4).  

 
Obrázek 4: Zařízení vodných technologií Siemens (www.Zimpro.usfilter.com) 

Pomocí filtrů Auto-ShellTM, které jsou tvořeny skořápkami ořechu královského, lze 

sanovat olejové skvrny na vodní hladině, odpadní vodu z rafinérií, vodu, která je přímo 

vypouštěná ze železáren, vodu z ethylenových továren a vodu znečištěnou obsahem mědi 

či chladící vody. Tento filtr používá jako základní materiál 100 % ořechových skořápek, 

které mají výborné povrchové vlastnosti jako například plavání na povrchu, schopnost 

filtrování a vyšší odolnost proti tření. Mohou být použity také skořápky lískových ořechů, 

které zvyšují kvalitu vytékající vody, prodlužují dobu filtrace a zvětšují efektivitu 

propustnosti. Filtr pracuje ve dvou výtokových poměrech běžných filtrů, které jsou 

aplikovány pro stejné účely. Ve srovnání s klasickými filtry však může odstranit více jak 

trojnásobné množství tuhých látek, aniž by bylo nutné ho čistit a regenerovat. 

Dalším typem těchto technologií je Eco–Tec Spectrum Plus Micro Media Filter, 

který je využitelný především k změkčování vody, kdy dochází k výměně iontů. Velkou 
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výhodou filtračních zařízení je, že se lehce instalují a v porovnání s alternativními mikro 

filtračními systémy představují také nízké pořizovací náklady. Použití skořápek ořechů 

rovněž chrání vrstvu média a také poskytuje vyšší výkon systému. Použitím Spectrum Plus 

Micro Media Filter lze dosáhnout vysokého výkonu. V technologii se využívá dvou zpětně 

čistících vrstev. Vyšší vrstva skořápek ořechu královského umožňuje prodloužení cyklu, 

poskytuje zároveň hlubokou filtraci velkých častíc a oleje. Naopak nižší vrstva velmi 

hustého mikro média poskytuje povrchovou filtraci především malých vysrážených častíc 

(obrázek č. 5). 

 
Obrázek 5: Zobrazení dvou částí vrstev v zařízení Spetrum Plus Micro Media Filter (www.eco-tec.com) 

Nominální průměr mikro médií, nacházejících se v nižší vrstvě, je menší než 

průměr médií ve vyšší vrstvě a představuje méně než 20 % průměru hrubého písku obvykle 

používaného v tradičných filtrech, které obsahují více médií (viz obrázek č. 6). Průtokové 

kanály vedoucí skrz filtry s mikro médiem jsou extrémně malé. V klikaté cestě kanálů se 

však výborně zadržují pevné látky. V průběhu zpětného čištění se médium rozšiřuje, aby 

mohlo dojít k uvolnění pevných látek.  

Vrchní vrstva ořechových 
skořápek: odstraňování 

velkých částic 
(HLUBOKÁ FILTRACE ) 

Mikro média spodní vrstvy 
odstraňování velmi malých 

částic 
(POVRCHOVÁ FILTRACE ) 
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Obrázek 6: Průměr mikro médií v nižší vrstvě (www.eco-tec.com) 

Experimentálně bylo prokázáno, že olej je mnohem efektivněji vyčištěn, jestliže se 

jako médium použijí ořechové skořápky než například když se použije křemičitý pískem či 

antracit.  

Antracit je uhlík, který je chemickým složením velmi podobný oleji, a proto je také 

tímto olejem extrémně smáčitelný. Pokud ho použijeme jako médium, dochází k tomu, že 

olejové kuličky vytvářejí povlak, který se nalepí na povrchu média (viz obrázek č. 7). 

 

 

 
 
 
 

 
Obrázek 7: Spolupůsobení oleje a antracitu (www.eco-tec.com) 

Skořápky ořechu královského jsou složené převážně z celulosy, jsou olejofobní 

a nejsou příliš smáčitelné olejem. Jestliže olej příliš nepřilne na vodní hladinu, může 
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probíhat čištění lehce. V opačném případě je jeho odstranění poměrně složité. Ořechová 

skořápka spojuje olejové kuličky a vytváří z nich větší kapky, které se zachycují ve 

filtrační vrstvě (viz obrázek č. 7).  

 
Obrázek 8: Zobrazení spolupůsobení oleje a skořápek ořechu královského  

(www.eco-tec.com) 

Technologie filtračního systému Spectrum Plus Micro Media Filter pracuje na 

stejném principu jako tradiční čištění vzduchem v multimédiových filtrech. Napájecí voda 

je dávkovaná společně s koagulátorem a stéká směrem dolů přes filtrační médium, až se 

dostane dnem nádoby ven. Poté co je přefiltrovaný předvolený objem nebo rozdíl tlaku 

v mediu dosáhne předvolenou hodnotu, automaticky se iniciuje zpětné čištění. 

Zpětné čištění zahrnuje několik kroků, a sice od čištění médií vzduchem až po 

zabezpečení odloučených nečistot a oleje. Zpětně čištěná média tečou směrem vzhůru přes 

drhnutá média až k výtokům nádob. Filtrační média se tak efektivně přenesou do dvou 

odlišných vrstev zajištěných nepřetržitým a velmi kvalitním filtrováním.  

Celý technologický proces začíná přísným zajištěním jakosti a to v každém stupni 

konstrukčních a výrobních postupů, jak je požadováno dle ISO 9001. Vzorky nových 

médií dodaných distributory jsou z každé zásilky testovány, kdy se ověřují velikosti jejich 

částic. Filtrační nádoby a uhlíkové ocelové potrubní systémy jsou zkonstruovány 

a testovány v souladu s ASME (American Society Of Mechanical Engineers) směrnicemi 

a PLC program (Program Logic Controller, PLC) je kontrolován v továrně, aby bylo 

zajištěno správné řazení ventilů (www.eco-tec.com). 

O tom, že je filtrace ořechovými skořápkami ve světě poměrně rozšířena 

a zdomácnělá dokazuje také skutečnost, že americká společnost Hammons Products 

slučování olejové 
kapky 

velké sloučené kapky 
oleje 

Vzájemné působení 
skořápek ořešáku 
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Company. Tato společnost se specializuje nejen na pěstování, sběr a zpracování ořechů, 

ale také je nabízí široké škále obyvatel, kteří si od nich mohou zakoupit ať již ořechy 

nebo skořápky. Farma se nachází v městě Stockton, státě Missouri a pěstování je zde 

zaměřené na zvláštní druh vlašských ořechů, které se od ořechu královského odlišují 

především skořápkou a velikostí ořechu. Vlašské ořechy pěstované v Missouri mají 

tvrdší skořápku, asi jako u nás známý ořech zvaný kameňák. Jádro tohoto ořechu je však 

mnohem menší než má ořech královský. Je to dáno především tím, že se farma 

specializuje především na produkci skořápek. Tyto skořápky se mohou dále využít ať již 

jako brusivo, v kosmetice, jako nezpracovaný oběhový materiál (např. při výrobě pečetí), 

k filtraci nebo jako plnidlo (např. dynamitů) (www.hammonsproducts.com).  

Právě tyto ořechové skořápky byly použity při výzkumu odstraňování oleje, který se 

prováděl na University of Regina v Kanadě. Cílem celého výzkumu bylo zjistit sorpční 

kapacitu ořechových skořápek olejovitými látkami. Při studiu byly použity následující typy 

olejů:  

• standardní minerální olej (SMO), 

• rostlinný olej Canola, 

• mazací olej DoALL Bright-Edge 80. 

Zkušební testy byly prováděny na čistém olejovém médiu, na médiu oleje na 

vodném povrchu a na regenerovaném oleji. Ke studiu sorpční schopnosti ořechových 

skořápek byla užitá gravimetrická metoda. Výsledky výzkumu prokázaly, že čisté 

olejové médium je mnohem lépe sorbováno na pórovitém povrchu ořechových skořápek 

než médium olej na vodném povrchu. Velký význam měla především viskozita použitého 

oleje. Na základě experimentů bylo zjištěno, že se stoupající viskozitou klesala sorpční 

účinnost ořechových skořápek. Pokud byl použitý olej s vyšší viskozitou, trvala sorpce 

póry ořechových skořápek mnohem delší dobu.  

Vzhledem k tomu, že měl olej DoALL Bright-Edge 80l nejnižší hodnotu viskozity, 

sorbování dosáhlo nejlepší výsledky. Výsledky studia kinetiky jsou graficky znázorněny na 

obrázku č. 10. 
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Obrázek 9: Časová závislost sorpční kapacity oleje ořechovými skořápkami (Srinivasan, Viraraghavan, 2008) 

Na základě studia kinetiky (viz obrázek č. 9) bylo prokázáno, že v prvních cca 

patnácti minutách byla sorpční kapacita ořechových skořápek nejúčinnější a to pro všechny 

typy testovaných médií. Přibližně po jedné hodině již u vzorků obsahujících rostlinný olej 

Canola a mazacího oleje DoALL Bright-Edge 80 byla sorpce neúčinná a nedocházelo tedy 

k žádným významným změnám. V případě standardního oleje sice ještě došlo 

k nepatrnému zvýšení sorpční kapacity, která ale po dvou hodinách sorpce již byla rovněž 

neměnná. Srovnání jednotlivých sorpčních kapacit je graficky znázorněno na následujícím 

obrázku č. 10. Z výsledků vyplývá, že nejúčinněji sorpce probíhala na vzorcích, které 

obsahovaly mazací olej DoALL Bright-Edge 80 a to jak čistého, tak jeho vodného roztoku, 

přičemž sorpce čistého mazacího oleje byla účinnější. Naopak sorpční kapacita použitého 

rostlinného oleje a standardního minerálního oleje byly téměř srovnatelné, tedy cca 0,6 g/g. 

Z výsledků experimentů je tedy evidentní, že skořápky použitých ořechů lze velmi 

dobře použít k odstranění oleje z odpadních vod. Bylo zjištěno, že viskozita použitých 

olejů má významný vliv na sorpční kapacitu použitého sorbentu. Vědci prokázali, že méně 

viskózní oleje pronikají do pórů skořápek mnohem rychleji a v mnohem větším množství 

než oleje viskóznější. K regeneraci oleje stačí použit jen mechanický tlak. Ořechové 

skořápky použité k odstranění čistého oleje prokázaly mnohem větší regenerační schopnost 

působením mechanického tlaku než jejich vodné roztoky (Srinivasan, Viraraghavan, 2008). 
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Obrázek 10: Srovnání sorpční kapacity ořechových skořápek pro jednotlivé vzorky 

(Srinivasan, Viraraghavan, 2008). 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části se zabývám jednak obecným principem procesu biosorpce, ale 

také faktory, které ho ovlivňují, dále pak charakteristikou obecného biosorbentu a jeho 

vlastnostmi. Vzhledem k tomu, že předmětem mého zájmu je konkrétní sorbent, a sice 

skořápky u nás poměrně rozšířeného druhu ořešáku královského (Juglans regia), 

zaměřila jsem se v předložené práci také na jeho popis a charakteristiku. Pozornost 

věnuji rovněž stručné charakteristice olejovitých látek, které lze dle zkušeností ze 

zahraničí odstraňovat pomocí skořápek speciálně vypěstovaného ořechu. Chtěla bych 

tyto zkušenosti získané na speciálním druhu ořešáku aplikovat na u nás poměrně 

rozšířený druh ořešáku královského, při jehož zpracování vznikají skořápky jako 

nepotřebný odpad. 

3.1 Biosorpce 

Pojem biosorpce znamená schopnost některých druhů neaktivní, mrtvé, mikrobiální 

biomasy vázat a koncentrovat ať již těžké kovy nebo organické polutanty i z velmi zředěných 

vodných roztoků (Volesky, 2003). Kaduková a Virčíková charakterizují biosorpci jako jev, 

který doprovází zachycovaní iontů těžkých kovů neživou biomasou mikroorganismů nebo 

rostlin. Podle Domneza a jeho spolupracovníků je biosorpce definována jako akumulace 

kontaminujících látek z vodných roztoků, které se odstraňují prostřednictvím biologického 

materiálu (in Domneze et al., 1999). 

Vrana a jeho spolupracovníci (1998) nazývají vstřebávání nebo akumulaci látek 

mikrobiální biomasou biosorpcí. Mechanismus, jenž je „odpovědný“ za tuto akumulaci je 

komplexní a kromě jiných procesů zahrnuje adsorpci nebo absorpci látek do různých 

kompartmentů mikrobiální buňky. Takovéto mikrobiální buňky mají dispozici 

koncentrovat chemikálie z jejich vodného prostředí, čímž dochází k jeho čištění. 

Akumulace nebezpečných hydrofobních organických polutantů biosorpcí má za následek 

odstranění těchto organických znečišťujících látek, mezi které je možné zařadit také 

olejovité látky.  

Biosorpce hydrofobních organických polutantů může být popsána lineární sorpční 

izotermou. V tomto případě se předpokládá, že biosorpce je rozdělování látky mezi vodní 

fázi a fázi reprezentovanou biomasou. Podle této představy je biomasa považována za 

organickou fázi, v které se látka rozpouští. Sorpční koeficient Kp (1/kg), který je směrnicí 
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lineární sorpční izotermy, je definován jako poměr medi koncentrací látky v biomase (Cs, 

kg/kg) a ve vodě (Cw, kg/l) v rovnováze (Vrana et al., 1998): 

Kp = Cs/Cw 

Odchylky izoterem od linearity vznikají především při vysokých koncentracích 

látky ve vodě, takže sorpci lze uspokojivě popsat lineární izotermou při dostatečně 

zředěných systémech (Voice, Weber, 1983). 

Jiným způsobem popisu biosorpce je použití nelineárních izoterem, kde se 

nejčastěji používá Freundlichova izoterma (Vrana et al., 1998). 

Kromě výše uvedených modelů, se uvádějí ještě dva další jevy, které odporují 

rozdělovacímu modelu (Staples, Geiselmann, 1988): 

• Adsorpčně-desorpční hystereze nebo adsorpčně-desorpční nesingularita, tj. pozorovaný 

rozdíl mezi experimentálními adsorpčními a desorpčními izotermami. 

• Efekt biomasa/voda, tj. pozorování snížení hodnoty sorpčního koeficientu při 

zvýšení poměru biomasy k vodní fázi. 

Adsorpčně-desorpční hystereze je založená na ustálení adsorpční rovnováhy ve 

vodní suspenzi biomasy. Po určité době se biomasa a voda oddělí a vodní fáze se nahradí 

čistou vodou, aby se látka sorbovaná na biomase desorbovala zpět do vody. Z naměřené 

závislosti obsahu látky ve vodě a v biomase při adsorpční rovnováze se, po několika 

adsorpčních experimentech při různých koncentracích látky ve vodě, dá sestrojit adsorpční 

izoterma.  

Při biosorpci může nastat snižování sorpčního koeficientu při rostoucím poměru 

biomasa/voda. Tento jev se vysvětluje nedokonalou separací biomasy a vody, přičemž se 

uvolňují různé látky z biomasy do vodní fáze a nedají se tedy dobře odseparovat. Druhým 

vysvětlením je zase model biosorpce, který nemusí být korektní a proto je potřebné použít 

jiný model (Vrana et al., 1998). 

Biosorpce může být aktivní nebo pasivní. Aktivní biosorpce způsobuje přechod iontů 

přes buněčnou membránu a pak se polutanty zúčastňují metabolického cyklu. Při pasivní 

biosorpci dochází k zachycování polutantů v buněčné struktuře s následnou sorpcí až 

k vazebným místům buňky (Kapoor et al., 1999, Kovaľ, 2008). Živá biomasa je schopna 

jak aktivní, tak i pasivní biosorpce, zatímco neživé buňky se účastní pouze v pasivní sorpci 

(Kovaľ, 2008).  
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Kromě pasivního zachycování látek na rostlinném povrchu, mohou rostliny využívat 

celou škálu bioakumulačních mechanismů. Organické polutanty z půdy, nebo z vody, se 

mohou dostat do rostlinného těla také mimobuněčnými (apoplastický transport), nebo 

vnitrobuněčnými (symplastický transport) cestami (Kaduková, Virčíková, 2003, Kovaľ, 2008). 

Symplastický a apoplastický systém slouží k transportu na kratší vzdálenosti mimo vodivá 

pletiva především k zajištění přítoku a odtoku látek z vodivých pletiv. Apoplastický 

transport je tvořen mikroskopickými mezerkami mezi mikrofibrilami buněčné stěny 

(velikost mezírek je přibližně 4 nm). Někdy bývá k apoplastu přiřazovaný také systém 

mezibuněčných prostor (interceluláry). Apoplastickou cestou je transportovaná především 

voda a minerální látky. Symplastickým transportem se uskutečňuje transport vody, iontů, 

nízkomolekulárních látek (jednoduché cukry, aminokyseliny, fytohormony), ale také 

některých makromolekul (mRNA) a vírů. Voda je uvnitř buňky transportována také 

pomocí vakuol, tzv. osmotickou cestou (Kubišta, Formenková, 1998). 

3.1.1 Faktory ovliv ňující proces biosorpce 

Biosorpční potenciál biomasy závisí na různých faktorech. Závislost biosorpce na 

počátečním množství organických polutantů v roztoku byla dokázaná mnohými studiemi. 

Proces biosorpce je intenzivnější, jestliže stoupá počáteční koncentrace iontů v okolním 

médiu a probíhá do té doby, dokud nejsou všechna přítomná vazebná místa nasycená. 

Význam počáteční koncentrace byl prokázán nejen pro živé, ale také pro mrtvé buňky (De 

Philipis et al., 2003, Wolfová, 2008). 

Hodnota pH může významně ovlivnit aktivitu reaktivních skupin. Při velmi nízké 

hodnotě pH dochází k snížení schopnosti biomasy odstraňovat kationty látek. Naopak 

snižování hodnoty pH se zdá být vhodnou technikou pro odstraňování látek vyskytujících 

se ve formě aniontů (Švecová a kol., 2005). Závislost na hodnotě pH existuje, pokud jsou 

potencionální vazebná místa pro ionty na povrchu buněk obsazeny protony. V tomto 

případě nastává konkurenční boj iontů o reakční místa v buňce. Ten je ale snížen na 

minimum právě při vyšší hodnotě pH, kdy dochází k nejintenzivnější biosorpci iontů 

(Schiewer, Volesky, 1995, Wolfová, 2008).  

Teplota je další z faktorů, které obecně ovlivňují proces biosorpce. Biosorpce je 

zpravidla exotermický proces, proto biosorpční kapacita zpravidla roste s klesající 

teplotou. Změna teploty však výrazně neovlivňuje rychlost biosorpce (Vrana et al., 1998). 

Tato fyzikální veličina však nemá významný vliv na biosorpce v rozsahu 25-30 °C. 
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Biosorpce se netýká metabolických procesů a nevyžaduje tedy od buněk žádnou energii 

(Rangsayatorn et al., 2002). 

Rozsah biosorpce může také významně ovlivnit i druh biomasy. V minulosti se 

často při popisu biosorpčních jevů konstatovalo, že bioakumulace vysoce hydrofobních 

organických látek je úměrná k obsahu lipidu v biomase. Vědci Lal a Saxena (1982) zjistili, 

že nepolární látky se akumulují v organismech podle rozdělovací rovnováhy mezi médiem 

a lipidickým obsahem organismu. Opačný efekt však byl prokázán vědcem Shin a jeho 

spolupracovníky (1970), kteří studovali adsorpci DDT různými půdními frakcemi. Některé 

půdní frakce byly nejdříve vyextrahovány eterem a ethanolem, aby byly odstraněny látky 

podobné lipidům. Jejich absence nesnížila, ale naopak se zvýšila adsorpce DDT půdou, což 

svědčí o tom, že při biosorpci jsou důležité i jiné látky než lipidy. Tsezos a Seto (1986) 

zase zjistili, že biosorpční kapacita u různých vzorků biomasy závisela přímo úměrně na 

množství celkového organického uhlíku, který se uvolnil během kontaktu biomasy 

s polutantem. Tsezo a Bell (1989) zase prokázali, že biosorpční kapacita aktivní 

dezaktivované biomasy je pro špatně biodegradovatelné polutanty téměř stejná. 

V současnosti však ještě úplně není znám mechanismus kontrolující mikrobiální adsorpci 

hydrofobních organických látek. 

Rozpustnost polutantu je dalším faktorem, který ovlivňuje biosorpci. Všeobecně lze 

konstatovat, že různé sledované typy biomasy měly zpravidla větší biosorpční kapacitu pro 

méně rozpustné polutanty. Organické látky se v mikrobiální biomase akumulují tím lépe, čím 

je vyšší hodnota jejich rozdělovacího koeficientu v systému oktanol/voda (Vrana et al., 1998). 

Vliv počáteční koncentrace polutantu na rychlost biosorpce byl studován vědci 

Tsezos a Wang (1991). Po zvýšení počáteční koncentrace sledovaných polutantů byla 

rychlost biosorpce těchto látek vyšší pro vyšší obsah polutantů. 

Důležitým faktorem biosorpce je také jeho vlhkost. Blanco a jeho spolupracovníci 

(1999) testovali vlastnosti suchých (uchovávané při teplotě 55 °C) a mokrých (uchovávané 

okamžitě po přípravě při teplotě 4 °C v ultračisté vodě) pryskyřičných kuliček s biomasou 

a také suchou matrici namočenou 12 hod v ultračisté vodě pro všechny studované látky. 

Výsledkem bylo zjištění, že nejnižší rychlost biosorpce byla pozorována při aplikaci 

suchých imobilizovaných buněk a naopak nejvyšší při mokrých pryskyřičných kuličkách 

s biomasou (Blanco et al, 1999, Wolfová, 2008). 
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Nejdůležitější aktivní chemické skupiny vhodné pro izolaci ale především kovů 

z roztoku jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Nejdůležitější aktivní chemické skupiny vhodné pro biosorpci (Volesky, 2003, Wolfová, 2008) 

Vazebná reaktivní skupina Strukturní  
vzorec Výskyt v molekulách Atom  

ligandu 

Hydroxyly –OH polysacharidy, kyselina uranová, 
sulfáty polysacharidů, aminokyseliny O 

Karbonyly (keton) >C=O peptidová vazba O 

Karboxyly 

―C=O 
| 

O
H 

kyselina uranová, aminokyseliny O 

Thioly –SH aminokyseliny S 

Sulfonáty 

O 
|| 

―S=O 
|| 
O 

Sulfáty polysacharidů O 

Thioethery >S aminokyseliny S 

Aminy –NH2 chitosan, aminokyseliny N 

Sekundární aminy >NH peptidoglykan, peptidová vazba N 

Amidy 

―C=O 
| 

NH2 
aminokyseliny N 

Iminy =NH aminokyseliny N 

Imidazol 
―C-N-H 
||      >CH 
H-C-N 

aminokyseliny N 

Fosforitany 

OH 
| 

―P=O 
| 

O
H 

fosfolipidy  

Fosfodiestery 
>P=O 

| 
OH 

lipopolysacharidy  

3.2 Biosorbent 

Biosorbent může být připraven z různé biomasy, jako jsou například bakterie, huby, 

řasy, ale rovněž z jiného rostlinného materiálu jako například z vyšších rostlin. 
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Rostlinný materiál použitelný jako biosorbent by mel být klasifikován v zrnitostní 

třídě mezi 0,1-3 mm (Volesky, 2003). Srinivasan a Viraraghavan zase tvrdí, že nejlepší 

rozměry biosorbentu jsou kolem 5,6 mm. Chemická úprava použitého biosorbentu by pak 

měla zajistit mnohem lepší funkčnost a použitelnost biosorbentu. Ten je pak okamžitě 

schopný biosorpce iontů polutantů z vodného roztoku (Volesky, 2003). Biosorbent by 

měl ve své struktuře obsahovat reaktivní skupiny, které jsou odpovědné za izolaci látek 

z vodných roztoků (Volesky, 2003, Wolfová, 2008).  

Z hlediska procesů probíhajících na povrchu tuhých fází v přírodních vodách 

během úpravy a čištění vody má největší význam především iontová adsorpce. Během této 

iontové adsorpce se sorbují převážně buď kationty, nebo anionty a to v závislosti na náboji 

povrchu tuhé fáze. Kladně nabité povrchy adsorbují převážně anionty a záporně nabité 

povrchy zase kationty (Pitter, 2009). 

Adsorpce se obecně dělí na dva typy, a sice jednoduchou iontovou a výměnnou 

adsorpci. Během jednoduché iontové adsorpce se přednostně sorbuje jeden druh iontů 

a povrch adsorbentu tak získává příslušný náboj.  

Přednostně se tedy budou sorbovat ty ionty, které: 

• mají vyšší nábojové číslo, 

• mají menší hydratační poloměr (větší hustota náboje), 

• jsou součástí krystalické mřížky adsorbentu, 

• jsou chemicky podobné některým iontům krystalické mřížky, 

• tvoří s některými ionty krystalické mřížky málo rozpustnou sloučeninu, 

• tvoří s některým iontem krystalické mřížky málo disociovanou sloučeninu. 

Pokud jednotlivé ionty splňují výše uvedené podmínky, přednostně se bude 

sorbovat pouze ten iont, který je přítomen ve vyšší koncentraci. Nejdříve se sorbují ionty, 

které mají větší nábojové číslo a které tvoří s ionty vnitřní vrstvy málo rozpustné a málo 

disociované sloučeniny (Wolfová, 2008). 

Pokud ionty mohou pronikat dovnitř částice, výměny se účastní většina iontů, které 

tvoří krystalickou mřížku a to zevnitř, ale i zvnějšku částice. Takovéto látky s mimořádně 

velkou výměnnou kapacitou se nazývají měniče iontů, tedy také ionexy. Pokud dochází 
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k výměně aniontů, lze hovořit o anexech a při výměně kationtů se jedná o katexy 

(Pitter, 2009). 

Schopnost organismů zachytit velké množství organických polutantů nacházejících 

se v roztoku se v technologické praxi všeobecně označuje jako biosorpce. Většinou se však 

nerozlišuje, zda se jedná o schopnost zachytit polutanty živou, anebo mrtvou buňkou 

(Kaduková, Virčíková, 2003). Výhody a nevýhody během využití mrtvé biomasy jako 

biosorbentu jsou uvedeny v následující tabulce 2. 

Tabulka 2: Seznam výhod a nevýhod použití mrtvé biomasy biosorbentu 
(Ahluwalia and Goral, 2007; Fehrmann and Pohl, 1993; Zhou and Kiff, 1991) 

VÝHODY: 

1. Mrtvá biomasa nevyžaduje drahý přísun živin pro růst buněk. Odpadává tak problém, 

co s nadbytečným množstvím živin a odpadními metabolity. 

2. Proces není řízený fyziologickým omezením žijících organismů. 

3. Biomasa je ve větší míře odpadním materiálem, který vzniká při průmyslové činnosti. 

4. Mrtvá biomasa se může chovat jako iontoměnič. 

5. Proces biosorpce prostřednictvím mrtvé biomasy je velmi rychlý. 

6. Není nutné zajišťovat podmínky, které jsou důležité pro růst živých buněk a požadovat 

sterilní podmínky pro průběh procesu. 

7. Proces biosorpce prostřednictvím mrtvé biomasy může probíhat v širším rozsahu 

hodnot pH, teploty, koncentrace látek. 

8. Mrtvou biomasu lze využit i vícekrát. 

NEVÝHODY: 

1. Rychlé nasycení, pokud jsou již obsazená reaktivní místa a je důležité použit nejdříve 

desorpci pro další použití bez ohledu na koncentraci látek. 

2. Není možné zlepšení potenciálu biologického procesu (např. prostřednictvím genetické 

úpravy buněk), protože buňky nejsou schopné metabolismu. 

Okamžité sorbování kontaminantů ze znečištěných nebo odpadních vod je nejen 

ekonomické, ale hlavně ekologické a zároveň se jimi eliminují složité a nákladné chemické 

předpúpravy vod. Tento způsob úpravy znečištěných vod minimalizuje potenciálně 

množství výskytu nebezpečných odpadních kalů na skládkách. Tím, že jsou biosorbenty 

schopné vázat olejovité látky, zároveň jsou levné a lze je několikanásobně opakovaně 
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použít, stávají se velmi atraktivní a efektivní možností v oboru čištění odpadních vod 

(Volesky, 2003) 

3.2.1 Ořech královský ( Juglans regia ) 

Ořech královský je strom, který se řadí do čeledi ořechovitých (Juglandaceae). 

Jeho listy jsou lichozpeřené, (viz obrázek č. 11) aromatické a obsahují třísloviny. 

Tyčinkovité květy jsou seskupeny do jehnědů, pestíkové květy tvoří koncové pupeny. 

Ořech kvete na jaře, ještě před vypučením listů. Plod je peckovice, ořech 

(www.wikipedia.sk).  

Semena, která jsou konzumovanou částí, jsou obalené více či méně tvrdým, 

zdřevnatělým obalem – skořápkou (viz obrázek č. 11), která je hladká, s pěknou kresbou, 

žlutohnědé barvy a je lehce rozbitná a čistitelná. Jádro je světle žluté barvy a velmi dobré 

chuti. Jeho obsah je 47-52 % a nachází se v něm malý podíl vody, přičemž podíl tuků je 

velký (dosahuje hodnoty až 68,4 %), které mají příznivé složení z hlediska zastoupení 

jednotlivých mastných kyselin (vysoký podíl nenasycených mastných kyselin, ale obsahují 

také dvě esenciální mastné kyseliny – kyselinu linolovou a linolenovou) a způsobují 

vysokou energetickou hodnotu této skupiny ovoce. Kromě toho má ve srovnání s jinými 

druhy ovoce vyšší obsah bílkovin (17,7 %), vitamínů skupiny B (B1, B2, B3, B6), přičemž 

obsah vitamínu C je nevýznamný (www.kohaplant.sk, www.garten.cz). Ořechy také 

obsahují minerální a stopové prvky, jako například fosfor, draslík, železo, hořčík, zinek, 

měď a mangan (www.biospotrebitel.sk).  
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Obrázek 11: Ořech královský (Juglans regia)(www.botanika.wendys.cz) 

Další základní informace o ořechu královském jsou uvedeny v následující tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Základní informace o ořechu královském (Juglans regia) (http://ovoce-zelenina.atlasrostlin.cz/) 

VÝŠKA ROSTLINY od 15 m do 45 m 

DOBA KVETENÍ květen, červen 

DOBA DOZRÁVÁNÍ PLOD Ů červenec, srpen, září 

DOBA SBĚRU říjen, listopad 

BARVA KV ĚTŮ nažloutlá 

BARVA LIST Ů zelená 

TVAR KVET Ů jehnědy 

TVAR LIST Ů zpeřené 

TYPY LIST Ů listnaté, opadavé 

POUŽITEĽNÉ ČÁSTI list, plod 

VYUŽITÍ  zemědělství, potravinářství 

NÁROČNOST slunce, polostín, vlhko, těžké půdy 
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V následující tabulce č. 4 je uvedeno taxonomické zařazení studovaného ořechu 

královského. 

Tabulka 4: Taxonomické zařazení ořechu královského (Juglans regia) (http://rastliny.nahuby.sk) 

RÍŠE Plantae 

TŘÍDA Rosopsida 

ŘÁD Fagales 

ČELEĎ Juglandaceae 

Hospodářské členění ořechu na pomologické skupiny je uvedeno v tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Hospodářské členění ořechů na pomologické skupiny (ovocinarstvo.ic.cz). 

PAPÍRÁKY tenká a hladká skořápka 

POLOPAPÍRÁKY polotvrdá, dobře louskatelná skořápka 

KAMENÁ ČE tvrdá, hrubostěnná, těžce louskatelná skořápka. 

KŘAPÁČE velké plody a rozbrázděná skořápka 

STŘAPCOVITÉ OŘECHY s 8 až 20 plody v střapci 

SVATOJÁNSKÉ OŘECHY pozdně pučící a kvetoucí 

ČERVENOJADERNÉ OŘECHY červenokarmínově zbarvené osemení 

STŘÍHANOLISTÉ O ŘECHY hluboce vykrajované listy 

Skořápky ořechu královského tvoří přibližně polovinu celého plodu, jsou 

tvrdým, chemicky inertním a netoxickým materiálem, který se využívá hlavně jako 

brusivo, přídavek do kosmetických či dentálních produktů a také jako filtrační 

prostředek (www.hammonsproduct.com). Mají vynikající povrchové vlastnosti, kvůli 

kterým mají schopnost plavat na povrchu nebo filtrovat a zároveň se málo 

opotřebovávají. Ořechové skořápky jsou velmi výhodným biosorbentem vzhledem k tomu, 

že je jich mnoho a patří mezi obnovitelné zdroje, které jsou zemědělským odpadním 

produktem. Využívají se jako efektivní filtrační média k separaci surového oleje z vody 

(Owens and Lee, 2007). Média ořechových skořápek mají dobrou adsorpční schopnost 

a malou hmotnost (Yang et al, 2002). Přestože filtry ze skořápek ořechu královského lze 
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využít jako alternativní náhradu za tradiční pískové filtry, doposud nebyly zveřejněné 

informace o jejich olejové sorpční kapacitě.   

Obecně by měl být biosorbent levný a lehce dostupný ve velkém množství, což 

skořápky ořechu královského splňují. Ve své struktuře by měl sorbent obsahovat 

reaktivní skupiny, které jsou odpovědné za izolaci olejů z roztoků. Z toho vyplývá, že 

je podstatným vědět chemické složení buněčné stěny studovaného biosorbentu 

(Volesky, 2003). 

Ořech královský (Jungles regia) se řadí mezi vyšší rostliny, které jsou složené 

z eukaryotních buněk. Živé buňky mají zřetelné jádro a buněčnou stěnu, která zabezpečuje 

mechanickou pevnost rostlinného těla. Velký význam má buněčná stěna rovněž při 

transportu látek a reguluje osmotické poměry v buňce. Základní stavební částí buněčných 

stěn rostlin je celulosa, kterou tvoří řetězce glukosy. Buněčná stěna dále obsahuje 

bílkoviny, lipidy, suberin, kutin, pektiny, hemicelulosu, minerální látky atd. Významnou 

a značně rozšířenou složkou základní hmoty buněčných stěn je lignin, který se syntetizuje 

a ukládá před ukončením fáze růstu buněčných stěn. Jeho ukládání vyvolává zdřevnatění 

(lignifikaci) buněčné stěny, která tím ztrácí elasticitu a získává tvrdost (www.tuzvo.sk). 

Buněčná stěna rostlin je zobrazená na obrázku č. 12.  

 

 

Obrázek 12: Průřez buněčnou stěnou rostlin (www.tuzvo.sk) 
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PEKTIN 
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Velmi důležitou vlastností sacharidů, teda i celulosy, je, že se kovalentně vážou 

s mnohými lipidy (například olejovými látkami) a bílkovinami (proteiny), přičemž 

vytvářejí glykolipidy, proteoglykany a glykoproteiny (www.gsurba.edu.sk) (viz obrázek 

č. 13). Tento fakt vysvětluje absorpci olejovitých látek skořápkami ořechu královského.   

 
Obrázek 13: Chemický strukturní vzorec celulosy (www.chemiraba.sk) 

neredukující 
koncová skupina redukující koncová 

skupina 

někdy se kreslí následovně 
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4 OLEJOVITÉ LÁTKY 

Olej je viskózní, tepelně odolná kapalina, jejíž konzistence je zpravidla většinou 

hustší než voda. Oleje jsou tvořené molekulami obsahujícími hydrofobní uhlovodíkové 

řetězce. Je to směs organických sloučenin, která je při pokojové teplotě kapalná. Olej je 

ve vodě nerozpustný, plave na vodném povrchu, rozpouští se v organických 

rozpouštědlech. Je přirozenou součástí tzv. olejovitých rostlin, ze kterých se získává 

lisováním. Pro technické účely se olej získává z ropy. Rozdělení olejů podle původu je 

uvedeno v tabulce č. 6 a členění lipidů podle fyzikálních vlastností je uvedeno 

v tabulce č. 7 (www.wikipedia.sk). 

Tabulka 6: Rozdělení olejů podle původu (http://www.quark.sk/) 
BIOLOGICKÉ rostlinné a živočišné tuky a oleje 

MINERÁLNE ropa 

SYNTETICKÉ silikonové oleje 

Tabulka 7: Členění lipidů podle fyzikálních vlastností (www.wikipedia.sk) 
TUHÉ  loje 

MAZ ĽAVÉ maslá, masti 

TEKUTÉ oleje 

Oleje jsou estery vyšších karboxylových (mastných) kyselin, teda estery, 

zpravidla rostlinného nebo živočišného původu, které se nacházejí především 

v buněčných membránách nebo v nervových tkanivech. Jsou zdrojem energie, 

zabezpečují tepelnou izolaci a chrání orgány. Tyto látky se ukládají do tukových tkání 

a slouží jako zásoby. Jednou z jejich důležitých vlastností je rozpustnost vitamínů, 

hormonů, léčiv a barev.  

Acylglyceroly jsou jednoduché lipidy, které ve své molekule obsahují trojsytný 

alkohol, tedy glycerol. Tyto lipidy mohou esterifikovat 1, 2 i 3 hydroxylové skupiny 

glycerolu. Podle toho následně vznikají mono-, di- a tri- acylglyceroly. Jsou známy dva 

typy acylglycerolů, a sice jednoduché (ty, které se zúčastňují esterifikace s jedním typem 

karboxylových kyselin) a smíšené (ty, které se zúčastňují esterifikace s rozdílnými 

karboxylovými kyselinami).  

Dělení lipidů na základě jejich struktury je schematicky znázorněn na následujícím 

obrázku č. 12. 
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Obrázek 14: Dělení lipidů podle struktury 

Acylglyceroly se také člení na tuhé a tekuté podle druhu karboxylových kyselin, které 

obsahují. Pokud acylglyceroly obsahují nasycené karboxylové kyseliny, tak se jedná o tuhé 

tuky, pokud obsahují nenasycené karboxylové kyseliny, tak jsou tyto lipidy tekuté (oleje).  

Základní dělení olejů: 

• Minerální – vznikly geochemickými procesy během dlouhého období ze starověkých 

usazenin organických materiálů, jako je např. ropa, nafta, parafín. 

• Organické - jsou součástí rostlin a živočichů, jsou to kapalné tuky. 

Druhy olejů: 

• Potravinářské; 

• Technické; 

• Esenciální; 

• Živočišné. 
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Potravinářské jedlé oleje, jsou rostlinné kapalné triacylglyceroly. Mohou mít jednu 

nebo více nenasycených vazeb. Čím více je dvojných vazeb v řetězci, tím je olej tekutější. Je 

známo mnoho druhů potravinářských olejů, jako například slunečnicový, řepkový, olivový, 

palmový, lněný, konopný, sezamový, sójový, arašídový, mandlový (www.wikipedia.sk). 

Živočišné oleje se zpravidla vyrábějí z tuku, jehož původ je živočišný a používají se 

buď jako palivo, nebo se uplatňují v lékařství.  

Také v potravinářství vzniká množství odpadních látek, mezi které se řadí také 

olejovité látky. Odpad z rostlinných a živočišných tukových produktů podle vyhlášky 

MŽP SR č. 19/1996 Sb. je uvedený v tabulce č 8. 

Tabulka 8: Seznam odpadů z rostlinných a živočišných tukových produktů (http://www.sazp.sk/) 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
12 Odpad z rostlinných a z živočišných tukových produktů  

121 Odpad z rostlinných a z živočišných olejů  

12101 Výlisky z olejnatých semen Ostatní odpad 

12102 Odpadové rostlinné oleje Zvláštní odpad 

12103 Odpadové éterické oleje (silice) Ostatní odpad 

12104 Odpadový lecitin Ostatní odpad 

123 Odpad rostlinných a živočišných tuků a vosků  

12301 Odpadové vosky Ostatní odpad 

12302 Odpadové tuky neznečištěné škodlivinami Ostatní odpad 

12303 Zbytky mazadel na tahání drátů Zvláštní odpad 

12304 Zbytky mastných kyselin Zvláštní odpad 

12305 Odpadové tuky znečistěné hlavně polychlorovanými bifenyly Nebezpečný odpad 

125 Emulze a směsi z výroby rostlinných a živočišných tuků  

12501 Obsah odlučovačů tuků Zvláštní odpad 

12502 Odpad ze zpracování mléka Ostatní odpad 

12503 Odpadní olejové, tukové a voskové emulze Zvláštní odpad 

12504 Odpadní masové vývary Ostatní odpad 
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Pokračování tabulky č. 8 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
126 Odpad výrobků z rostlinných olejů  

12601 Mazací a hydraulické oleje (kromě minerálních olejů) Zvláštní odpad 

127 Kal z výroby rostlinných a živočišných tuků  

12702 Kal z výroby pokrmových tuků Ostatní odpad 

12703 Kal z výroby pokrmových olejů Ostatní odpad 

12704 Kal z odstředivek mléka Zvláštní odpad 

129 Odpad z rafinace rostlinných a živočišných tuků  

12901 Odpadní bělící hlinka Zvláštní odpad 

Esenciální oleje – eterické oleje nebo silice - jsou nenasycené karboxylové kyseliny, 

které si organismus neumí sám vyrobit a musí se nacházet v potravě, jsou tedy esenciální. Lze 

je zařadit mezi těkavé kapaliny rostlinného původu, jedná se o tekuté isoprenoidy rostlinného 

tkaniva s charakteristickou vůní. Přívlastek eterický znamená, že na rozdíl od běžných 

rostlinných olejů (olivový, slunečnicový, řepkový, palmový olej apod.) jsou eterické oleje 

těkavé a na vzduchu se beze zbytku odpaří. Nejsou to tedy pravé oleje (kapalné lipidy), ale 

směsi různých lipofilních sekundárních metabolitů rostlin (www.quark.sk). Tyto aromatické 

sloučeniny se využívají hlavně v kosmetickém průmyslu. Jejich specifickou vlastností je, že se 

na vzduchu mění na tuhé a pružné látky, čímž vysychají. Tento jev způsobuje polymerizaci 

a oxidaci molekul. Takto znehodnocené oleje se dále využívají například k výrobě fermeží, což 

jsou látky sloužící jako nátěry dřeva (www.scspp.sk). 

Technické oleje jsou směsí uhlovodíků získaných z ropy. Používají se především 

jako mazivo nebo jako náplň hydraulických systémů, jako izolace, na přenos tepla mezi 

chlazenou součástkou a chladičem, jako separátor pro tlakové odlévání kovů a plastů, jako 

ředidlo atd. Příkladem technických olejů je silikátový olej, který je specifický svou 

skladbou, kdy kromě uhlíkatých řetězců obsahuje řetězce na bázi křemíku. Tyto oleje se 

využívají k chlazení nebo hašení elektrických transformátorů. 

Vzhledem k tomu, že spotřeba olejů stoupá, a to především ve strojírenství 

a energetice, zvětšuje se také množství odpadních olejů. Odpadními oleji se rozumí dle 

Zákona č. 223/2001 Sb. o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů všechny 

minerální mazací nebo průmyslové oleje, které se staly nepoužitelnými na původní účel. 

Jedná se především o znečištěné mazací oleje spalovacích motorů, převodové oleje, oleje 

pro turbíny a hydraulické oleje. Opotřebované oleje se od jiných odpadů odlišují tím, že je 
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nelze skladovat na skládkách a jsou mimořádně nebezpečné v kontaktu s půdou, 

povrchovými a podzemními vodami (škodí jejich kvalitě). Stejný zákon zakazuje jakékoliv 

vypouštění olejů do vod a půdy, ale platí to také pro všechny uhlovodíky v tekutém stavu, 

či již přírodní nebo syntetické. 

Mnoho krajin se snaží odpadní oleje co nejvíce regenerovat. Do Velké Británie se 

tyto oleje dovážejí také ze zahraničí, protože v Anglii je vytápění olejem velmi využívané 

a vyspělé. Rafinace olejů a následný vznik základního oleje, z kterého se přidáním různých 

přísad vyrábějí speciální druhy olejů, se využívá především v Itálii. Avšak proces rafinace 

je energeticky velmi náročný a vyžaduje velké množství odpadních olejů (www.quark.sk). 

4.1 Ropa 

Ropa (v starší literatuře zemní olej) je hnědá až zelenkavá hořlavá kapalina. 

Některé ropy jsou téměř bezbarevné, jiné jsou jantarově, hnědě, zeleně nebo černě 

zbarvené. Některé příjemně “etericky” voní, jiné zase nasládle jako terpentýn nebo kafr 

a další nepříjemně zapáchají, protože obsahují mnoho sloučenin s obsahem síry. 

Biologické a chemické účinky jednotlivých druhů surové ropy jsou velmi rozmanité, což je 

důležitý poznatek využitelný při posuzování vlivu různých ropných havárii na životní 

prostředí (www.wikipedia.com).  

Ropa vznikla pravděpodobně rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. 

V současnosti je hlavním zdrojem uhlovodíků, používaných v různých odvětvích 

průmyslu. Její zásoby se však pomalu vyčerpávají, proto se v budoucnu počítá spíše 

s uhlím, dehtovými písky (také ropné písky nebo živičné písky, jsou směsí jílu, písku, vody 

a živic a podobnými přírodními materiály, z kterých lze vyrobit plynné i kapalné 

uhlovodíky). Surová ropa patří zároveň mezi látky, které nejvíc znečisťují životní 

prostředí. Odhady hovoří o dvou až devíti milionech tun ropy a ropných produktů, které se 

každoročně dostanou do životního prostředí (www.gweb.cz).  

Surová ropa je složitá chemická směs, která obsahuje stovky sloučenin. Je to 

především směs uhlovodíků, (viz tabulka č. 9), které se v rafineriích dají vzájemně 

odseparovat na základě různých bodů varu. 
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Tabulka 9: Druhy uhlovodíků nacházejících se v ropě 

ALKANY 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3              CH3-CH-CH-CH2-CH2-CH3            

        CH3 CH3  

       CH3 

CH3- C-CH2-CH -CH3   

        CH3           CH3 

hexan 2,3 – dimethylhexan 2,2,4 – trimethylpentan 

CYKLOALKANY 

 

 

 

                           CH3 

         CH3  

cyklohexan 3,3,o–bicyklooktan 1,2–dimetylcyklopentan 

AROMATICKÉ 

 

 

 

 

          CH3 

             -CH2-CH3           

 

benzen 2–methylethylbenzen fenanthren 

NAFTEN AROMATICKÉ 

CH3 

 

 
 

     CH3 

 

2-methyltetrahydronaftalen fluoren 
3–methyldihydro–1–H–
cyklopent-1-fenanthren 

Složení ropy je zpravidla charakterizováno pomocí poměrného zastoupení 

následujících druhů uhlovodíků (www.energy4me.org): 

• alkany, 

• cykloalkany, 
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• aromatické 

• naften aromatické.  

K znečišťování oceánů nejvíce přispívá doprava ropy (viz obrázek č. 15), 

především však “běžná údržba” tankerů. Po vyprázdnění nákladu (ropy) musí tanker před 

návratem kvůli své stabilitě naplnit své nádrže vodou. Ze zbytku ropy, která v nádrži 

zůstala, a slané vody se během zpětné plavby vytvoří emulze. Tuto emulzi tanker ještě před 

koncem cesty vypustí do moře. Podobně se chovají i malé lodě, které často řeší problémy 

se stabilitou naplněním prázdných palivových nádrží vodou a později je vypouštějí také do 

moře. Asi 80 % tankerů se snaží alespoň částečně snížit vypouštění ropné emulze do moře. 

Vyžaduje si to ale čas pro její výraznější oddělení od relativně méně znečištěné spodní 

vodné vrstvy. Pouze tuto spodní vodnou vrstvu pak tankery, které se snaží chovat 

zodpovědněji, vypouštějí. K ropné emulzi pak tanker načerpá nový ropný náklad. Většina 

rafinérií nemá problém odebírat i takovouto “mokrou” ropu. Největším problémem je 

zbývajících asi 20 % tankerů, které nedisciplinovaně vypouštějí vše do oceánu 

(library.thinkquest.org). 

 
Obrázek 15: Tanker převážející ropu (www.ecolist.cz) 

Přestože mají nehody (srážky, ztroskotání) tankerů i jiných lodí na svědomí pouze 

okolo 15 % znečištění oceánu ropnými látkami, většinou dochází k nehodám v těch 

samých oblastech, tedy na trasách lodí od nalezišť ropy k rafinériím a spotřebitelům, 

v mělčích pobřežních vodách. Z uvedeného důvodu se také důsledky těchto nehod 

koncentrují vždy do těch samých oblastí moří a oceánů. 
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Velké rozměry obrovských tankerů snižují jejich manévrovací schopnosti. Při 

nehodě malého tankeru se vylije do moře méně ropy, ale při hustém provozu malých lodí 

je větší riziko srážek. Na druhé straně jsou obrovské tankery vybavené špičkovými 

navigačními přístroji, což také snižuje riziko nehod (viz obrázek č. 16). 

 
Obrázek 16: Havárie tankeru Prestige (www.donfelder.cz) 

Téměř stejné množství ropných látek přinášejí do oceánu řeky z pevniny, které 

odvádějí jednak přívalové deště, ale do kterých ústi i městská kanalizace. Každý 

z dopravních prostředků na benzín či naftu, každá teplárna, množství velkých 

průmyslových zařízení i malých motorků na benzín je potenciálním znečišťovatelem 

životního prostředí ropnými látkami. Přírodní vývěry ropy nejsou velmi významné, byly 

zde i před průmyslovou revolucí a příroda se s nimi dokázala vypořádat. 

Velké množství uhlovodíků se dostává do atmosféry jednoduchým vypařováním 

a také při nedokonalém spalovaní paliva v motorech. V ovzduší jsou tyto uhlovodíky 

vystaveny fotochemickým rekcím a oxidací se přeměňují na jiné látky. V ovzduší se 

mohou také adsorbovat na drobné prachové částice, srážkami se částečně z atmosféry 

vymývají, dopadají na zemský povrch a nakonec se také dostanou do moře 

(web.natur.cuni.cz). 
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4.1.1 Ropné skvrny 

Na ropné skvrny (obrázek č. 17) působí mnoho fyzikálních síl jako je například 

vítr, mořský proud, příliv a odliv. Tito činitelé ovlivňují velikost skvrny tedy její rozhraní.  

 
Obrázek 17: Ropná skvrna (www.iabc.cz) 

Původní složení ropné skvrny se mění, část těkavějších látek se odpaří (cca 25 %), 

část se rozpustí nebo emulguje, či oxiduje, velmi jemné části a slouží jako potrava 

například planktonu, část ropných látek sedimentuje, což je zobrazeno na obrázku č. 18 

(www.praguepost.cz).  
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Obrázek 18: Faktory mající vliv na ropnou skvrnu upravené 

(http://earthsci.org/mineral/energy/gasexpl/spill.html) 

Látky jako alkany, cykloalkany a aromatické látky, které obsahují dvanáct nebo 

méně atomů uhlíku v molekule, se velmi dobře rozpouštějí ve vodě. Ropné skvrny jsou 

pokryty velkým množstvím mikroorganismů a baktérií. Jednotlivé druhy se však ropnými 

látkami živí velmi selektivně, žádný druh je však nedokáže zlikvidovat. Všeobecně také 

platí, že látky s molekulovou hmotností nad pět set už baktérie nedokážou zpracovat 

(http://earthsci.org/mineral/energy/gasexpl/spill.htm). 

4.1.2 Efekty zne čist ění životního prost ředí ropnými látkami 

Největší kontaminace životního prostředí způsobují právě nejvíce rozpustné 

uhlovodíky s nízkou molekulovou hmotností, které dobře procházejí biologickými 

membránami. Jakmile ropná skvrna dorazí na pobřeží až po té, co se z ní odpařily 

těkavější látky, způsobená škoda je mnohem menší. Při koncentracích nižších než je 

letální toxická koncentrace, nedochází k okamžitému úhynu organismů, ale k změně 

jejich chování. Ropné látky obsadí chemické senzory a mají vliv na komunikační systém 

mořských organismů, což do značné míry komplikuje přežití jednotlivých druhů. Mořští 
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predátoři se orientují na svou kořist podle specifických organických látek, jejichž 

koncentrace je na úrovni ppb (1 ng v 1 kg vody), takže přítomnost rozpustných 

aromatických ropných látek na úrovni 10-100 ppb představuje pro ně velký problém 

(envi.upce.cz).  

Pro ptáky a savce je mimořádně nebezpečné přímé znečištění peří (obrázek č. 19 

nebo kožichu (obrázek č. 20) ropnými látkami.  

 
Obrázek 19: Negativní vliv ropných havárií na ptactvo (www.media.novinky.cz) 

Olej naruší a zničí přirozenou impregnací peří či hustou srst savců, polepí je 

a vystaví tak organismus krutému chladu v studené mořské vodě. Olej nasákne do peří 

ptáků a ti již nejsou schopni se odlepit od vodní hladiny znečištěné ropou nebo jinou 

olejovitou látkou. Postižení živočichové se snaží očistit od oleje, mnoho ho při tom 

mohou pozřít a tak se tráví. Jiná, i když nekontaminovaná zvířata, zase mohou požírat 

kontaminovanou potravu a může tak touto cestou také docházet k jejich intoxikaci 

(oceans.greenpeace.org). 
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Obrázek 20: Důsledky havárie ropného tankeru Exxon Valdez u Aljašky v březnu 1989 

(www.i.idnes.cz) 
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5 ZÁVĚR 

V předložené bakalářské práci je zpracována rešerše o možnosti aplikace procesu 

biosorpce k odstranění oleje s využitím odpadní biomasy ze zemědělské prvovýroby, a sice 

skořápek ořechu královského. Hlavním cílem práce bylo charakterizovat zvolený 

biosorbent, který je svými reaktivními skupinami nacházejícími se v jeho struktuře, 

schopen vázat olejovité látky. V práci je také zpracován současný stav řešené 

problematiky, z kterého vyplývá, že biosorpce olejovitých látek skořápkami ořechu 

královského je poměrně hojně využívaná ve světě, zatímco v České a Slovenské republice 

je zatím známa jen biosorpce anorganických látek jako např. těžkých kovů z vodného 

prostředí.  

Touto problematikou bych se chtěla nadále zabývat také v rámci své diplomové 

práci, v které bych, na základě dostupných materiálů zpracovaných v předkládané 

bakalářské práci, chtěla vyzkoušet biosorpci oleje na skořápkách ořechu královského, který 

běžně roste v našich zeměpisných šířkách. Pokud by byla biosorpce v případě skořápek 

ořechu královského úspěšná, zpracování tohoto odpadu ze zemědělské prvovýroby by bylo 

přínosem nejen z důvodu využití odpadní biomasy, ale také by se skořápky ořechu, který 

u nás neroste a ve světě se geneticky modifikuje, (aby měly větší povrch skořápky a malý 

plod), nemusely pěstovat v našich zeměpisných šířkách.  

Z těchto důvodů bylo prvotním úkolem práce pouze zpracovat na základě dostupné 

tuzemské a zahraniční literatury literární rešerši. V diplomové práci bych se chtěla zabývat 

zpracováním již konkrétních vzorků znečištěných vod různými druhy olejů a následným 

možným zpracováním takto použité přírodní biomasy ze zemědělské prvovýroby.   
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