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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU 

 
AAS atomová absorpční spektrometrie 
aj. a jiné 
apod. a podobně 
atd. a tak dále 
b Langmuirova konstanta 
0C stupeň Celsia 
CEC cation exchange capacity (kationtová výměnná kapacita) 
cf výstupní (finální, rovnovážná) koncentrace kovu  
ci

 vstupní koncentrace kovu  
cI látková koncentrace roztoku jodu 

cm centimetr 
EDTA disodná sůl ethylendiamintetraoctové kyseliny 
et al. a kolektiv 
FT-IR Fourierovou transformace na absorpční infračervené spektrum 
g gram 
g/l gram na litr 
µg/l mikrogram na litr 
HCl kyselina chlorovodíková 
k indikátor sorpční kapacity 
K Langmuirova konstanta 
kg kilogram 
KVK kationtová výměnná kapacita 
m3 metr krychlový  
mg miligram 
mg/g miligram na gram 
mg/l miligram na litr 
min minuta 
ml mililitr 
mm milimetr 
mmol/l milimoly na litr 
mol/l mol na litr 
n Freundlichova konstanta 
NaOH hydroxid sodný 
např. například 
nm nanometr 
NV nařízení vlády 
q adsorpční kapacita 
pH koncentrace vodíkových iontů 
PVC polyvinylchlorid 
popř. popřípadě 
pozn.  poznámka 
resp. respektive 
S množství biomasy 
Sb. sbírka 
tj. to je 
tzv. tak zvaně 
V  objem modelového roztoku 
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1. ÚVOD A CÍL DISERTA ČNÍ PRÁCE 

Zvyšující se používání těžkých kovů v průmyslové činnosti má za následek vznik 

odpadní vody, která obsahuje vysoké hodnoty toxických těžkých kovů a jejich přítomnost 

tak způsobuje environmentální riziko. Rozpuštěné a uvolněné kovy v životním prostředí se 

mohou akumulovat v živých pletivech a tkáních prostřednictvím potravinového řetězce 

(Ahluwalia and Goyal, 2007; Kyoung-Woong, So-Young, 2006). Na základě této 

skutečnosti mohou vznikat zdravotní problémy, projevující se na akutní i chronické bázi 

(Kaduková, Virčíková, 2003).  

V současné době se k odstraňování těžkých kovů z odpadních vod používají 

fyzikálně-chemické metody, které jsou však ekonomicky nákladné. Odborníci se proto 

snaží najít ekonomicky dostupnější metody vhodné k odstraňování těžkých kovů 

z vodných roztoků. Velká pozornost je věnována studiu biologického materiálu jako 

potenciálního biosorbentu těžkých kovů. Buněčné stěny mikroorganismů, hub, řas 

a vyšších rostlin mají schopnost, pomocí procesu známého jako biosorpce, odstranit těžké 

kovy z vodných roztoků (Romera et al., 2007). 

Biosorpce je proces, při kterém dochází k fyzikálně-chemické interakci mezi kovem 

a funkčními skupinami buněčné stěny a to nezávisle na výměně látek (Romera et al., 2007). 

Biosorpce patří mezi progresivní technologie v oblasti environmentální chemie, protože se 

jeví jako dobrá alternativa pro odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků. Případně může 

doplnit stávající procesy při čištění odpadních vod. Výhoda jejího použití je zejména 

u odpadních vod po úpravě ředěním, kdy je tato metoda vhodná pro záchyt nižších obsahů 

toxických kovů (pod 100 mg/l kovu) nebo pro dočištění již upravených vod na koncentrace 

vyhovující emisním limitům nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (např. po srážení silně 

kontaminovaných vod), (Švecová a kol., 2005). 

Použití biosorbentu pro sorpci kovů zahrnuje řadu výhod oproti klasickým metodám, 

jako jsou například chemické srážení, membránová filtrace, chemická oxidace nebo 

redukce atd. Především se jedná o efektivní a ekonomicky dostupnou metodu, která využívá 

biologického materiálů ve velké míře vyskytujícího se v přírodě (mořské řasy, sinice, 

houby aj.). Mohou to být i odpady z jiných průmyslových procesů, jako je potravinářský 

průmysl a zemědělství (pecky švestky a meruňky, skořápky lískového oříšku, dužniny 

citrusových plodů, vojtěška setá nebo česnek setý aj.), (Švecová a kol., 2005). Cena použitého 

sorbentu je tedy ovlivněna dostupností sorbentu. Může se ale rovněž měnit v závislosti na 
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stupni požadovaného zpracování biologického materiálu (Schiewer and Patil, 2008). Další 

předností biosorpce je, že nedochází k tvorbě čistírenských kalů jako u klasických metod, které 

i po procesu čištění obsahují snížené množství znečišťujících látek a je zapotřebí ho dále 

upravovat, a tak zabránit negativním dopadům na životní prostředí (Raclavská, 2007). 

Technologie biosorpce rovněž nevyžaduje žádné zvláštní aparatury ani operační podmínky. 

Uspořádání procesu v kolonách je stejné jako při použití komerčních iontoměničů nebo 

aktivního uhlí, a je proto lehce aplikovatelná v průmyslu (Kaduková, Virčíková, 2003).  

Odpadní vody jsou však komplexní matricí obsahující více kovů současně. Na 

povrchu biosorbentu ve vodném prostředí proto dochází k soupeření kovových iontů 

o aktivní místa přítomné právě v buněčné stěně tohoto biologického materiálu. V důsledku 

toho je proces biosorpce ovlivněn typem biomasy, fyzikálně-chemickými procesy 

probíhajícími na povrchu biomasy, přípravou nebo úpravou sorbentu a také koncentrací 

kovů ve vodném prostředí (Rincón et al., 2005). 

Cílem předložené disertační práce je studovat a prověřit účinnost biosorpce 

vybraných těžkých kovů odpadním biologickým materiálem ze zemědělské prvovýroby, 

najít a ověřit nejvhodnější podmínky biosorpce. Vhodnost zvoleného biosorbentu bude 

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

studovaných kovů. Na základě zjištěných výsledků bude následně vypracována metodika 

biosorpce, která bude aplikována a ověřena na reálných vzorcích odpadních vod. Reálné 

vzorky vod budou zastoupeny: odpadní vodou z povrchové úpravy kovů (oplachová voda), 

provozní vodou pro úpravu uhlí a odpadní vodou z galvanovny. 

Jako biologický materiál pro studium biosorpce jsem si zvolila dužnatý plod ořešáku 

královského (Juglans regia) známý jako „vlašský ořech“ a dříve považovaný za zvláštní druh 

peckovice. Důvodem výběru tohoto sorbentu byla jednak skutečnost, že je to ve velké míře 

dostupná odpadní biomasa ze zemědělské prvovýroby, a také vzhledem k jejímu chemickému 

a biologickému složení. Na základě prostudované literatury (Srinivasan and Viraraghavan, 2008; 

Volesky, 2007; Cimino et al., 2000; Veglio and Beolchini, 1997) lze předpokládat, že v buněčné 

stěně tohoto plodu je dostatečné množství reaktivních skupin podporujících účinnou biosorpci 

kovů. V její struktuře se rovněž nachází tvrdé a odolné sklerenchymatické pletivo, které by mělo 

zajistit, že při mechanické úpravě sorbentu nedojde k destrukci buněk potřebných pro vlastní 

proces biosorpce (viz kapitola 3.3 „Charakteristika zvoleného biosorbentu“). Při volbě vhodných 

těžkých kovů jsem se zaměřila na dva zástupce těžkých kovů (Pb, Cd), které jsou z hlediska 
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toxicity organismů považovány za nejvíce nebezpečné. Rovněž mnoho autorů prokázalo jejich 

velmi dobrou sorpční schopnost. 

Z výzkumu vyplynou následující poznatky: 

� Vypracovaná metodika pro tepelnou, chemickou a mechanickou úpravu 

biosorbentu. 

� Vypracovaná metodika pro studium jednak podmínek biosorpce, a také pro 

stanovení rychlosti a účinnosti biosorpce modelových roztoků těžkých kovů. 

� Vypracovaná metodika pro aplikaci biosorpce těžkých kovů z reálných vzorků 

odpadních vod. 

� Poznatek, zda rostlinný materiál plod ořešáku královského, který vzniká jako 

odpad ze zemědělské prvovýroby, může být vhodný pro odstranění těžkých 

kovů z odpadních vod. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Řada průmyslových procesů a dalších antropogenních činností má za následek 

uvolňování těžkých kovů do přírodních vod, což vede k jejich akumulaci v ekosystémech 

a negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.  

Biosorpce patří mezi biologické metody k odstraňování těžkých kovů z odpadních vod 

popřípadě k znovuzískání kovů z vod, které jsou založené na fyzikálně-chemických procesech. 

V současné době existuje více technologií, které se používají k odstraňování těžkých kovů 

z odpadních vod.  

Mezi klasické (konvenční) metody úpravy vod, které využívají fyzikálně-chemických 

procesů, patří (Ahluwalia and Goyal, 2007; Kaduková, Virčíková, 2003): 

� chemické srážení, 

� chemická oxidace nebo redukce, 

� iontová výměna, 

� elektrochemické čištění, 

� filtrace, 

� reversní osmóza, 

� membránové technologie. 

Mezi nimi dominuje srážení ve formě málo rozpustných hydroxidů, elektrochemické 

metody (např. elektrolýza), iontová výměna a různé membránové procesy. Srážení ve formě 

málo rozpustných hydroxidů zvýšením hodnoty pH (na 10 až 12) je sice metoda s nízkými 

náklady, ale výsledkem je tvorba málo využitelného odpadu, který je nakonec uložen na 

skládku a představuje riziko pro podzemní nebo povrchové vody při jeho transportu. 

Elektrolýza je sice vhodná pro zpracování koncentrovanějších roztoků a roztoků s obsahem 

ušlechtilých kovů, ale je méně vhodná pro zpracování směsí a méně ušlechtilých kovů, které 

není možné v některých případech vůbec redukovat. Perspektivní jsou membránové procesy 

a  procesy kapalinové extrakce, ale zatím je ve světě málo průmyslových aplikací 

(Kaduková, Virčíková, 2003). 

Stálé přísnější požadavky na výstupní obsah kovů v emisích průmyslu, pokroky 

v metodách identifikace různých sloučenin v organismech a jejich působení na zdravotní 

stav populací, má za následek, že v současnosti používané technologie na odstraňování kovů 

se stávají postupně neadekvátní (Kaduková, Virčíková, 2003). Pokud jsou kovy rozpuštěny 
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v obrovských objemech roztoku při relativně nízkých koncentracích (<100 mg/1), stávají se 

tyto konvenční metody neefektivními, obtížně zvládnutelnými a extrémně nákladnými 

(Ahluwalia and Goyal, 2007). 

Klasické metody úpravy vod (jako je např. chemické srážení, membránová 

filtrace atd.) byly vyvinuty hlavně k odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. 

Bohužel praktická uplatnění takových procesů jsou někdy omezena technickým nebo 

ekonomickým faktorem. Naopak biologické metody odstraňování těžkých kovů mají 

odlišné výhody než uvedené tradiční konvenční metody používané k čištění odpadních 

vod. Hlavní výhodou biosorpce je velmi nízká cena, přičemž účinnost odstranění kovů je 

porovnatelná s komerčními iontoměniči. V odtokovém proudu čištěné kapaliny je možné 

dosáhnout hodnoty obsahu kovů řádově v µg/l, přičemž cena použitého biosorbentu 

představuje jen jednu desetinu ceny iontoměniče (Kyoung-Woong, So-Young, 2006). 

Cena sorbentu se mění v závislosti na stupni požadovaného zpracování a dostupnosti 

a hojnosti výskytu biologického materiálu v přírodě popřípadě v průmyslu jako odpadu. 

Bailey a Olin (1999) uvádí několik levných sorbentů, u kterých byla dokázaná úspěšná 

biosorpce: kůra obsahující tanin (kyselina tříslová); lignin; chitin/chitosan; chaluhy 

(mořské řasy)/řasy obsahující alginát; zeolit; jíl; popílek; mech na rašelině; listovka; 

mech; upravená vlna; upravená bavlna, aj. 

Výhody aplikace biosorpce na odstraňování kovů z roztoku v porovnání s jinými 

konvenčními technologiemi lze shrnout do následujících bodů (Kaduková, Virčíková, 2003; 

Ahluwalia and Goyal, 2007): 

� aplikovatelnost na odstraňování kovů i v širokém intervalu koncentrací, 

� organické materiály neinterferují s navázanými ionty, 

� biomasa se může chovat jako iontoměnič, 

� proces odstraňování kovů je rychlý a probíhá při normálních podmínkách 

(tj. tlaku a teplotě), 

� biomasu lze vícekrát použít, protože je zajištěn proces desorpce kovů, 

� biomasa je ve větší míře odpadním materiálem. 

Nevýhody aplikace biosorpce na odstraňování kovů z roztoku v porovnání s jinými 

konvenčními technologiemi jsou (Kaduková, Virčíková, 2003; Ahluwalia and Goyal, 2007): 

� Brzká saturace (nasycení), kdy jsou již zaplněná reaktivní místa a je nezbytné 

pro další využití provést nejdříve desorpci, a to bez ohledu na hodnotu kovu. 
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� Nedostatek informací o mechanismech, které jsou odpovědné za zachycování 

kovů na povrchu buněk.  

� Významný vliv hodnoty pH na sorpci může omezovat aplikací biosorpce pro 

některé typy odpadních vod. 

Obecně platí, že mnoho biologických materiálů je schopných vázat těžké kovy, 

avšak jen některé z nich lze využít v průmyslových procesech, ve kterých se vyžaduje 

dostatečně vysoká kapacita vazeb a selektivita (Kaduková, Virčíková, 2003). Selektivita 

a přesnost biosorpce závisí na druhu využívané biomasy (viz tabulka č. 1).  

Tabulka č. 1: Vybrané druhy biomasy bakterií, řas a hub používané k biosorpci těžkých kovů 
z průmyslových odpadních vod (kovy jsou uvedeny v pořadí selektivity), (Cutright, 2002) 

DRUH BIOMASY TĚŽKÉ KOVY 

 Saccharomyces cerevisiae  Cu, Cr(VI), Cd, Ni, Zn 
Kvasinky 

 Candida sp.  Cd, Cu, Ni 

 Acidithiobacillus ferrooxidans   Cd, Zn, Cu  

 Bacillus cereus   Pb, Mn, Ni, Zn  

 Cd, Hg, Cu 
 Pseudomonas aeuriginosa  

 Cr, Cu, Pb  

 Cr(VI)  
 Rhisopus arrhisus 

 Cr, Cu, Pb  

Baktérie 

 Synechocystis sp.  Cu, Ni, Cr  

 Chlorella vulgaris   Cu, Ni, Cr  
Řasy 

 Scenedesmus obliquus   Cu, Ni, Cr  

 Aspergillus niger   Cd, Cu, Ni  

 Bacillus thuringiensis   Cd, Hg, Cu  

 Fusarium oxysporum   Ni, Mn, Pb, Co, Cu  
Houby 

 Phanerochaete chrysosporium   Cd, Zn, Cu 

Výzkum, který provedli Kansoh a El-Shafei (1998) prokázal, že u hub klesala 

selektivita pro kovy v pořadí Ni>>Mn>Pb>Co>Cu>>Zn>>Al, zatímco u bakterií bylo pořadí 

kovů odlišné Pb>Mn>Ni>Zn>>Al>Li>Cu>Co. Hammaini et al., (1999) použili k sorpci 

těžkých kovů pivovarskou kvasinku (Saccharomyces cerevisiae) a zjistili, že účinnost sorpce 

u kvasinky probíhala v pořadí Pb>Cu>Cd≈Zn>Ni. Rozdíly mezi stupněm sorpce a přesností 
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jsou připisovány především základním rozdílům mezi buněčnou výměnou látek a držením 

reaktivní skupiny v buněčných stěnách (Cutright, 2002). 

Zpočátku byla biomasa studována hlavně z důvodu její schopnosti měnit těžké kovy 

na jejich méně toxickou formu (Unz et al., 1996 in Cutright, 2002). První studie biomasy 

zdokumentovala schopnost biomasy měnit valenční stav rozpustného chromu z VI až na III. 

Rovněž bylo prokázáno, že pokud byl tento experiment prováděn po delší časovou periodu, 

byla biomasa schopna kov zpětně vylučovat (srážet). Vysrážení kovu nastalo následkem 

mikrobiálního vyměšování organických kyselin, enzymů, a polymerických substancí 

(Gadd, 1992, in Cutright, 2002). 

2.1 Odstranění kovů živou a neživou biomasou řas, hub a bakterií 

Mrtvá biomasa z řas, vodních kapradin a chaluh jsou potenciálními biosorbenty pro 

odstranění těžkých kovů z vodných roztoků (Puranik and Paknikar, 1999; Ahluwalia and 

Goyal, 2005). Přehled vybraných druhů mikrobiální biomasy, na kterých byla již různými 

autory studována biosorpce těžkých kovů, zahrnuje tabulka č. 1 v kapitole 2 „Současný 

stav“. 

Niu a jeho spolupracovníci (1993) studovali možnost biosorpce olova houbou 

Penicillium chrysogenum. Zjistili významné ovlivnění celého procesu hodnotou pH. Na 

základě zjištěných poznatků uvedli pro sorpci olova touto houbou optimální hranici 

hodnoty pH (4–5), (Niu et al., 1993).  

Autoři Volesky a May-Phillips (1995) studovali sorpční schopnost mrtvých buněk 

Saccharomyces cereviscial. Na základě experimentů zjistili, že tyto mrtvé buňky odstranily 

o 40 % zinku více než živé kultury této houby. Finální adsorpce dosáhly již po patnácti 

minutách od kontaktu kovu se sorbentem (Volesky and May-Phillips, 1995). 

Ozer a jeho spolupracovníci (1997) použily pro odstranění železa, olova a kadmia 

z průmyslových odpadních vod suché buňky houby Rhizopus arrhizus a zelenou řasou 

Schizomeris leibleni. Vyšší rychlosti adsorpce a adsorpční kapacity bylo dosaženo při 

počáteční koncentraci studovaných kovů v roztoku 100 mg/l. Maximální rychlost adsorpce 

kadmia neživou biomasou hub Rhizopus arrhizus a zelenou řasou Schizomeris leiblenii 

byla při teplotě 30 °C a hodnotě pH 5, přičemž rychlost adsorpce se zvyšovala se stoupající 

koncentrací roztoku studovaných kovů ze 100 až na 150 mg/l. Při porovnání adsorpcí 
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použitých sorbentů, vykazovala houba Rhizopus arrhizus mnohem vyšší sorpci než zelená 

řasa Schizomeris  leiblenii (Ozer et al., 1997). 

Puranik a Paknirak (1997) použily k odstranění olova a zinku z roztoku sušenou 

neživou granulovanou biomasou Streptoverticillium cinnamoneum. Autoři uvádí, že 

optimální hodnoty pH pro použití jmenované granulované biomasy je 5-6 a 3,5-4,4. 

Maximální adsorpční kapacita houby Streptoverticillium cinnamoneum, předběžně 

zpracované vařící vodou, byla 57,7 mg/l pro olovo a 21,3 mg/l pro zinek. Kovy byly úspěšně 

desorbovány zředěnou kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l, kyselinou 

dusičnou o koncentraci 0,1 mol/l a Chelatonem III (EDTA) o koncentraci 0,1 mol/l 

(Puranik and Paknikar, 1997). 

K odstraňování olova a rtuti z jejich roztoku lze také využít odpadní biomasu 

(Aspergillus niger) z průmyslových fermentačních procesů. Surová biomasa se ukázala 

jako nevhodná pro další využití. Naproti tomu alkalicky ošetřená biomasa se vyznačovala 

dobrými sorpčními vlastnostmi. Alkalickým zpracováním biomasy dochází k rozpuštění 

bílkovin, odstranění rozpustných glukanů a hydrolýze tuků a následně pak ke zpřístupnění 

funkčních skupin aktivních v procesu biosorpce. Pro odstranění rtuti se nejvíce osvědčilo 

povrchové mycelium, aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 1 mol/l při pokojové 

teplotě a pro submerzní mycelium, aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 10 mol/l 

při teplotě 107 °C. Je pravděpodobné, že rozdílná afinita těchto kovů k jednotlivým 

vzorkům studované biomasy je způsobena jejich rozdílnou chemickou strukturou 

(Švecová a kol., 2005). 

Chen a Pan (2005) zkoumali možnost využití živých řas k odstranění nízkého 

obsahu olova (cca 50 mg/l) z odpadních vod. Živé řasy nejdříve umístili na sedm dní do 

jednotlivých vzorků znečištěných vod, které obsahovaly různé koncentrace olova. Rychlost 

růstu řas zjišťovali viditelným zářením o vlnové délce 560 nm. Střední efektivní 

koncentraci olova odhadli na 11,46 mg/l. V iniciační fázi absorpčního procesu (0–12 min) 

pozorovali až 74% absorpci kovu. Maximální biosorpční kapacitu živých řas odhadovali na 

0,62 mg olova na sto pět buněk řas (Chen and Pan, 2005). 

Výzkum sorpčních vlastností suché řasy Caulerpa lentillifera ukázal, že řasa má 

adsorpční potenciál pro Cu, Cd, Pb, Zn (Apiratikul et al., 2004). Adsorpce kovů z binární 

směsi těchto těžkých kovů byla konkurenční. Adsorpční kapacita každého kovu byla 
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v přítomnosti ostatních druhu kovů snížena o 10-40 %, přičemž celková adsorpční kapacita 

řas byla snížena o 30-50 %. 

2.2 Odstranění těžkých kovů neživou biomasou rostlinného původu 

Řada výzkumů různých autorů poukazuje na to, že odpadní biomasa rostlinného 

původu je  potenciálním biosorbentem pro odstranění těžkých kovů z vodných roztoků, 

protože rostlinný materiál, představovaný hlavně celulosou a ligninem, je významným 

nositelem reaktivních skupin, na které se mohou vázat kovové ionty. Přehled vybraných 

druhů neživé biomasy rostlinného původu, na kterých již byla různými autory studována 

biosorpce těžkých kovů, zahrnuje tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Příklad biomasy vyšších rostlin použitelné jako biosorbent (Ahluwalia, Goyal, 2007) 

BIOSORBENT KOVY 

 Vojtěška setá - Mediago sativa (alfalfa)  Cu, Pb 

 Nangka (malajské ovoce) - Artocarpus heterphyllus  Cd 

 Vodní kapradina - Azolla filiculoides  Pb 

 Bananová dužnina (Musacea zingiberales)  Pb, Cu, Ni, Cr, Zn 

 Tropická vodní makrofyta - Hydrilla verticillata casp. a Salvinia sp.   Cu 

 Dužnina mrkve  Pb, Ni, Zn, Fe 

 Akvarijní rostlina Růžkatec ostnitý - Ceratophyllum demersum  Cu, Pb, Zn 

 Dřevitý prach z Blahovičníku - Eucalyptus  Pb, Ni, Zn, Fe 

 Kůra Blahovičníku - Eucalyptus  Cr(VI) 

 Vřeteno kukuřičného klasu  Cd, Cu, Pb, Ni, Zn 

 Larrea tridenta  Cu 

 Pomletý pevný zbytek oliv  Hg, Pb, Cu, Zn, Cd 

 Papírenský kal  Pb, Cu, Ag, Cd, Ni, Zn, Fe 

 Piliny  Zn, Ni, Cd, Cu, Pb, Cr(VI) 

 Suché listy čajovníku  Pb, Ni, Zn, Fe 

 Slunečnice roční - Helianthus annuus L.  Cu 

 Česnek setý - Allium sativum L.  Cd 

 Indické zázvorové pivo Hemidesmus indicus  Pb 

Možností využití vyšších rostlin jako sorbentu těžkých kovů se zabýval de 

Carvallo se svými spolupracovníky (1999). Studovali možnost biosorpce mědi z vodného 

roztoku suchými listy čajovníku (Theka sinensis) a dalšími brazilskými rostlinami 
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(Aspidosderma tomentosum, Qualea parviflora, Maitena truncata). Zjistili, že sorpční 

místa jsou pravděpodobně umístěná na vláknech biomasy, která jsou tvořena dextriny. 

Tato místa totiž poskytují skupiny C-O a C=O, které se nacházejí v těchto vláknech. 

Rovněž je pravděpodobné, že vazebná místa se nacházejí i u ostatních typů listů 

(de Carvalho a kol., 1999 in Kaduková, Virčíková, 2003). 

Na základě studia sorpční kapacity dubu cesminovitého (Quercus ilex), která byla 

studována zvlášť pro kořen, stonek a list, bylo zjištěno, že každá část dubu 

cesminovitého (Quercus ilex) má jiné sorpční schopnosti. Pro kořen roste sorpční 

kapacita v pořadí Ni>Cd>Pb>Cu>Cr; pro stonek Ni>Pb>Cu>Cd>Cr a pro list 

Ni>Cd>Cu>Pb>Cr (Prasad and Freitas, 2000). 

Laboratorní experimenty na vojtěšce (Mediago sativa - alfalfa) ukázaly, že africká 

populace této rostliny má vynikající schopnost vázat Pb(II), Cd(II), Zn(II), Cr(III, VI) ionty 

z vodného roztoku. Na základě studia vlivu hodnot pH na průběh sorpčního procesu bylo 

zjištěno, že optimální hodnota pH pro vazbu kovových iontů na vojtěšku byla přibližně 5. 

Experimenty časové závislosti prokázaly, že ustanovení sorpční rovnováhy pro všechny výše 

uvedené ionty vázané na Mediago Sativa (AlfAlfa) nastalo již po pěti minutách. Při 

experimentu byly naměřeny následující hodnoty kovových iontů na gram biomasy: 

7,1 mg Cd(II), 7,7 mg Cr(III), 43 mg Pb a 4,9 mg Zn(II). Vazba Cr(VI) na biomasu vojtěšky 

však nebyla prokázána. Biosorpce výše uvedených kovů biomasou vojtěšky byla účinná po 

aktivaci 0,1 mol/l kyseliny chlorovodíkové (Gardea-Torresdey et al., 1996). 

Sorpční kapacita rostlinné biomasy indické Saraparily (Hemidesmus indicus) byla 

studována s toxickými kovy, jako je As, Se, Zn, Fe, Ni, Co, Pb, Mn, Hg, Cr a Cu. 

Přednostně se odstranilo olovo následované chromem a zinkem v koncentracích méně než 

250 mg/l a s množstvím použité biomasy nad 2 g. V přítomnosti selenu, arsenu a rtuti 

nedošlo k žádnému vyloučení olova a adsorpce zinku a chromu byla snížená. Biomasa byla 

po biosorpci regenerována 20% kyselinou dusičnou a znovu použita v třech cyklech bez 

jakékoliv ztráty na sorpční kapacitě biomasy (Chandrasekhar et al., 2003).  

Low a jeho spolupracovníci (1995) studovali banánové jádro (Musacea zingiberales) 

pro jeho schopnost sorbovat kovové ionty z odpadu po elektrolytickém pokovování 

i v umělém roztoku. Biosorpce vybraných těžkých kovů (Pb, Cu, Ni, Cr, Zn) byla 

pozorována při optimální hodnotě pH 4-5. Při experimentech bylo použito modelu 

Langmuirovy izotermy s maximální sorpční kapacitou pro měď 8,55 a 13,46 mg/g. 
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Schiewer a Patil (2008) zjistili, že slupky citrusových plodů jsou vhodnými 

sorbenty kadmia a to díky přítomnosti pektinu ve struktuře slupky těchto plodů. Sorpce 

kadmia byla dosažena již během 30–80 min v závislosti na velikosti částic biosorbentu 

(0,18–0,9 mm). 

Kobya a jeho spolupracovníci (2005) studovali sorpční kapacitu pecky meruňky pro 

následující kovy: Ni(II), Co(II), Cd(II), Cu(II), Pb(II), Cr(III) a Cr(VI). Nejvyšší adsorpce 

nastala v rozmezí hodnot pH 1-2 pro Cr(VI) a při hodnotách pH 3-6 pro zbývající 

studované kovové ionty. Adsorpční kapacita těchto kovů byla prokázána v následujícím 

pořadí Cr(VI)>Cd(II)>Co(II)>Cr(III)>Ni(II)>Cu(II)>Pb(II), (Kobya et al., 2005). 

Cimino a jeho spolupracovníci (2000) provedli odstranění Cd(II), Zn(II), Cr(III), 

Cr(VI) z vodného roztoku použitím skořápky lískového ořechu jako biosorbentu. Zjistili, 

že sorpce kovů byla významně ovlivněna hodnotou pH. Experimenty se smíšenými 

roztoky kovů ukázaly, že se odstranilo více Cr(III) než ostatních kovů Cd(II) a Zn(II) 

(Cimino et al., 2000). 

Ajmal a jeho spolupracovníci (2003) zkoumali adsorpci Cd(II) a Ni(II) za použití 

rýžové slupky jako biosorbentu. Sorpce kadmia byla závislá na době kontaktu kovu se 

sorbentem, jeho koncentraci, teplotě, množství sorbentu a hodnotě pH (Ajmal et al., 2003).  

Verma a Shukla (2000) použili pro odstranění niklu jako biosorbent stonek pšenice. 

Experimenty prováděli jednak na vzorcích modelového roztoku studovaného kovu, ale 

také na vzorcích odpadní vody po galvanickém pokovování. Odstranění niklu z odpadní 

vody v porovnání s modelovým roztokem kovu bylo menší o 2-10 %. Sláma pšenice jako 

biosorbent tedy odstranila 100 % niklu z počáteční koncentrace 25 mg/l niklu v roztoku při 

hodnotě pH 4 a teplotě 36 °C (Verma and Shukla, 2000).  

Laboratorní experimenty autorů Shukla a Pai (2005) dokázaly, že oxidované 

i nemodifikované lignocelulosové vlákno je schopné sorbovat ionty těžkých kovů jako jsou 

Cu(II), Ni(II) a Zn(II) z vodných roztoků. Oxidované jutové vlákno vykazovalo vyšší 

sorpční kapacitu, a sice 8,46 mg/g pro Cu(II), 5,26 mg/g pro Ni(II) a 5,95 mg/g pro Zn(II) 

než neupravené jutové vlákno (4,23; 3,37 a 3,55 mg/g). Efektivita regenerace (desorpce) 

sorbentu a opětovného použití byla zhodnocena pro tři po sobě jdoucí adsorpčně-desorpční 

cykly (Shukla and Pai, 2005). 
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3. BIOSORBENT 

Biosorbent může být vyroben z různé biomasy, jako jsou bakterie, řasy, houby, ale 

i z jiného rostlinného materiálu, kterým mohou být i vyšší rostliny.  

3.1 Charakteristika rostlinné biomasy 

Základem těl vyšších rostlin jsou eukaryotické buňky. Buněčná stěna se nachází na 

povrchu buňky, nad cytoplazmatickou membránou (viz obrázek č. 1) a odděluje tak buňku 

od vnějšího prostředí. Funkce buněčné stěny je tedy chránit buňku před nepříznivými vlivy 

vnějšího prostředí, kontrolovat proudění látek mezi cytoplazmou a prostředím a udržovat 

tvar buňky. Buněčná stěna organismů je považována za komplexní iontoměnič porovnatelný 

s komerčními výrobky (Kaduková, Virčíková, 2003). 

Rostlinný materiál použitelný jako biosorbent by měl být klasifikovaný v zrnitostní 

třídě mezi 0,1–3 mm. Lepší funkčnost a použitelnost biosorbentu v procesu biosorpce by 

měla zajistit jeho chemická úprava. Biosorbent je pak okamžitě schopný biosorpce iontů 

kovů z vodného roztoku (Volesky, 2003). Biosorbent by měl být snadno dostupný ve 

velkém množství a levný. Navíc by měl obsahovat ve své struktuře reaktivní skupiny, které 

jsou zodpovědné za izolaci kovů z roztoku. Z toho vyplývá, že je vhodné znát chemické 

složení buněčné stěny použitého biosorbentu (Volesky, 2003).  

 

Obrázek č. 1: Struktura buněčné membrány (Kalač a Tříska, 1998) 
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3.1.1 Chemické složení buněčné stěny rostlinné biomasy 

Základní složkou buněčné stěny je celulosa. Chemická struktura celulosy je vidět 

na obrázku 2. Primární buněčná stěna se vytváří už při dělení buněk a skládá se ze sítě 

celulosových fibril propojených hemicelulosami (heterogenní polysacharidy). Volná místa 

v celulosní síti (tzv. necelulosní složka primární buněčné stěny) vyplňují další látky jako je 

hemicelulosa, pektiny a proteiny. Proteiny tvoří 3–10 % primární buněčné stěny 

(Chapple, Carpita, 1998). 

 
Obrázek č. 2: Chemická struktura celulosy (Zhou et al., 2005) 

V průběhu růstu a diferenciace buněk vzniká sekundární buněčná stěna, která je 

hrubší než primární. Vrstva sekundární buněčné stěny je tvořena celulosou, 

hemicelulosami a pektiny. Obsah celulosy je v sekundární buněčné stěně vyšší než 

v primární buněčné stěně (nejčastěji nad 40 %). Má tři vrstvy, které se od sebe liší 

uspořádáním mikrofibril celulosy a chemickým složením.  

Na povrchu buněčné stěny je velké množství různých funkčních skupin, které jsou 

schopny zachytit a vázat více kovů z roztoků (Kaduková, Virčíková, 2003). Byla 

provedena řada studií, které zkoumaly vhodné reaktivní skupiny pro vazbu kovů z roztoku. 

Nejdůležitější aktivní chemické skupiny vhodné pro izolaci kovu z roztoku jsou uvedeny 

v tabulce 3. 
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Tabulka č. 3: Hlavní reaktivní skupiny důležité pro biosorpci (převzato a upraveno Volesky, 2007) 

Vazebná reaktivní 
skupina 

Strukturní 
vzorec Atom ligandu 

Výskyt ve vybraných 
molekulách 

 Hydroxyly –OH O PS, UK, SPS, AK 

 Karbonyly (keton) >C=O O peptidová vazba 

 Karboxyly         ―C=O O UK, AK 
               |    
  OH    

 Thioly –SH S AK 

 Sulfonáty             O O SPS 
               ||    
           ―S=O    
               ||    
              O    

 Thioethery >S S AK 

 Aminy –NH2 N Cto, AK 

 Sekundární aminy >NH N PG, peptidová vazba 

 Amidy         ―C=O N AK 
               |    

  NH2    

 Iminy =NH N AK 

 Imidazol     ―C-N-H N AK 
           ||      >CH    
      H-C-N    

      

 Fosforitany             OH O FL 
               |    
          ―P=O    
               |    

             OH    
      

Fosfodiestery >P=O  LPS 
               |    

              OH    
        
Pozn.: PS = polysacharidy, UK = kyselina uranová, SPS = sulfáty polysacharidů, AK = aminokyseliny,  
Cto = chitosan, PG = peptidoglykan, FL = fosfolipidy, LPS = lipopolysacharidy. 
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Buňku tvoří z 60-90 % voda. Po jejím odpaření lze získat sušinu, která obsahuje jak 

látky anorganické (1-10 %) tak látky organické (proteiny, sacharidy, lipidy a nukleové 

kyseliny). Voda slouží především jako rozpouštědlo. Mnohé reakce v buňce probíhají ve 

vodných roztocích, některých se voda přímo účastní. Voda má schopnost štěpit jiné 

molekuly na ionty, důležité pro další biochemické reakce. Většinu látek přijímá buňka ve 

vodných roztocích, pouze výjimečně přijímá pevné částice (fagocytosa), (Odstrčil, 2005). 

Běžně se do buněčné stěny ukládají anorganické látky jako je oxid křemičitý, 

uhličitan sodný (inkrustace buněčné stěny) nebo organické látky jako je lignin, kutín, 

suberín (impregnace buněčné stěny). Nejčastěji jsou buněčné stěny inkrustovány kyselinou 

křemičitou (SiO2·nH2O), která je transportována z půdy do rostliny, kde se ukládá 

v pletivech cílových orgánů jako pevný silikátový polymer (vytváří dlouhé řetězce  

HO–Si–O···Si–O–Si–OH). Méně často jsou buněčné stěny inkrustovány uhličitanem 

vápenatým nebo šťavelanem vápenatým. Látky impregnující buněčné stěny patří ke 

složitým vysokomolekulárním organickým sloučeninám. Impregnace buněčné stěny mění 

její fyzikální vlastnosti. Původně permeabilní (propustné) buněčné stěny se vlivem 

impregnace stávají inpermeabilní (nepropustné), (Kincl et al, 1994).  

3.2 Mechanismus sorpce kovů rostlinou biomasou 

Složitost struktury biomasy naznačuje, že existuje mnoho cest, kterými se kov může 

vázat do buňky. Z tohoto důvodu jsou mechanismy sorpce různé, a mohou být rozděleny 

podle různých kriterií (Vergilio and Beolchini, 1997). Na obrázku 3 je uvedeno třídění 

mechanismu biosorpce podle závislosti buňky na výměně látek.  

Proces závislý na výměně látek (označovaný jako bioakumulace) zahrnuje transport 

kovu přes buněčnou membránu a akumulaci kovu uvnitř buňky. Z toho vyplývá, že tento 

druh sorpce může probíhat jen u živých buněk.  

Dále může nastat fyzikálně-chemická interakce kovů s reaktivní skupinou na 

povrchu buňky. Je to proces založený na fyzikální adsorpci, výměně iontů a vytváření 

komplexů, který není závislý na metabolismu buňky (biosorpce). Proces nezávislý na 

metabolismu buňky může probíhat rychle a rovněž v opačném směru (vratném).  
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Obrázek č. 3: Třídění mechanismu biosorpce podle závislosti na metabolismu buňky (převzato 
a upraveno Vergilio and Beolchini, 1997) 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1.1 „Chemické složení buněčné stěny rostlinné 

biomasy“, buněčná stěna biomasy se skládá z polysacharidů, proteinu a lipidů, které 

nabízejí mnoho reaktivních skupin pro kovy, jako je např. karboxylová, hydroxylová, 

thiolová, síranová, fosforečnanová a aminoskupina. Kovové ionty jsou tak vázaný do 

komplexu s negativně nabitými místy na povrchu buňky. 

Mechanismu biosorpce lze rovněž třídit podle místa, kde dochází k vazbě kovu 

(viz obrázek č. 4). K vazbě kovů může dojít uvnitř buňky (intracelulární akumulace), kdy 

se kov dostává přes buněčnou membránu. Rovněž může docházet k interakci kovů 

s reaktivními skupinami na povrchu buněčné stěny a adsorpce pak probíhá na povrchu 

buňky. V neposlední řadě může docházet k extracelulární akumulaci, která zahrnuje proces 

známý jako precipitace (srážení).  

Mechanismus, kterým se kov váže na povrch buňky, tedy zahrnuje elektrostatické 

interakce (van der Waalsovy síly), kovalentní vazby nebo kombinace těchto procesů  

(Kyoung-Woong, So-Young, 2006). 
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Obrázek č. 4: Třídění mechanismu biosorpce podle místa, kde dochází k vazbě kovu 
(převzato a upraveno Vergilio and Beolchini, 1997) 

 Transport kovů přes buněčnou membránu závisí na metabolismu buňky a transportu 

základních iontů draslíku, sodíku, hořčíku. Tento druh mechanismu bývá často spojen 

s aktivní sorpcí. Biosorpce, závislá na výměně látek, má dva kroky, kdy nejdříve dochází 

k zachycení kovů na povrchu buňky a následně je kov transportován přes buněčnou stěnu 

dále do buňky (Brierley, 1990). 

Fyzikální adsorpce je podmíněna přítomností van der Waalsových mezimolekulárních 

sil. Na povrchu tuhé fáze se může vytvořit i několik vrstev adsorbátu a může být proto 

dosaženo značné adsorpční kapacity (Pitter, 1999). Například biosorpce uranu, kadmia, zinku, 

mědi a kobaltu mrtvou biomasou se uskutečňuje skrz elektrostatické interakce mezi ionty 

v roztoku a buněčné stěny (Vergilio and Beolchini, 1997). 

Při iontové výměně se na povrchu vytvoří jen jedna vrstva adsorbátu na aktivních 

centrech (Pitter, 1999). Základními stavebními jednotkami buněčné stěny rostlinné biomasy 

jsou polysacharidy, v jejichž strukturách dochází k výměně dvojmocných kovů. V mořských 

řasách se nejčastěji vyskytují přirozené soli jako je K(I), Na(I), Ca(II) a Mg(II). Tyto kovové 

ionty se mohou právě zaměnit s kovy jako je Pb(II), Co(II), Cu(II), Cd(II) a Zn(II), přičemž 

dochází k biosorpci kovů (Vergilio and Beolchini, 1997). 

Odstranění kovů z roztoků může rovněž probíhat prostřednictvím tvorby komplexů 

na povrchu buňky po interakci kovu s reaktivními skupinami ve struktuře buněčné stěny. 
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Cabral (1992) popsal proces tvorby komplexů na biosorpci vápníku, hořčíku, kadmia, 

zinku, mědi a rtuti pomocí bakterie Pseudomonas syringae.  

Tvorba komplexů je často spojena s fyzikální adsorpcí. Aksu (1992) studoval 

biosorpci mědi zelenou řasou Chlorella vulgaris a bakterii Zoogloea ramigera, která se 

uskutečňuje prostřednictvím obou procesů mezi kovy a aminovou i karboxylovou skupinou 

buněčné stěny.  

Precipitace zahrnuje proces srážení, který může být závislý i nezávislý na výměně 

látek. Odstranění kovů je zde často spojené s obranným mechanismem biomasy. Biomasa 

reaguje v přítomnosti toxického kovů tím, že vytvoří směs, která dále podléhá srážení. 

Scot a Palmer (1990) zjistili při studování biosorpce kadmia prostřednictvím bakterií 

Arthrobacter a Pseudomonas, že při detoxikaci organismu došlo k precipitaci kadmia na 

povrchu buňky. V případě precipitace nezávislé na metabolismu buňky jde o chemickou 

interakci kovu s povrchem buňky. 

Z hlediska procesů probíhajících na povrchu tuhých fází v přírodních vodách při 

úpravě a čištění vod má největší význam iontová adsorpce. Při iontové adsorpci 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 přednostně kationty 

(Pitter, 1999).  

Rozlišuje se prostá iontová adsorpce a výměnná adsorpce. Při prosté iontové 

adsorpci se přednostně sorbuje jeden druh iontů a povrch adsorbentu získává příslušný 

náboj. Tvoří se vnitřní (primární) část elektrické dvojvrstvy. Přednostně se sorbují ty ionty, 

které (Pitter, 1999): 

� mají vyšší nábojové číslo, 

� mají menší hydratační poloměr (větší hustotu náboje), 

� jsou součástí krystalové mřížky adsorbentu, 

� jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mřížky, 

� tvoří s některým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu, 

� tvoří s některým iontem mřížky málo disociovanou sloučeninu. 

Splňují-li různé ionty uvedené podmínky, sorbuje se přednostně ten iont, který je 

přítomen ve větší koncentraci. Vnitřní část dvojvrstvy může být i součástí tuhé fáze, vznikne-li 

disociací povrchových skupin. Náboj vnitřní části dvojvrstvy je vyrovnán adsorpcí opačně 
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nabitých iontů, které tvoří vnější (sekundární) část elektrické dvojvrstvy. Přednostně se sorbují 

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

disociované sloučeniny. 

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

mřížky nebo mezi ionty vnitřní a vnější části elektrické dvojvrstvy. U látek s kompaktní 

krystalovou strukturou probíhá výměna iontů jen na povrchu částice. Pokud mohou ionty 

pronikat do nitra částice, může se výměny zúčastnit většina iontů tvořících krystalovou 

mřížku, a to vně i uvnitř částice. Takovéto látky s mimořádnou velkou výměnnou 

kapacitou se nazývají měniče iontů (ionexy). Vyměňují-li se anionty, nazývají se anexy, 

vyměňují-li se kationty, nazývají se katexy (Pitter, 1999). 

Schopnost organismů zachytit velké množství kovů nacházejících se v roztoku se 

v technologické praxi všeobecně označuje jako biosorpce. Většinou se však už nerozlišuje, 

zda jde o schopnost zachytit kovy živou nebo mrtvou buňkou (Kaduková, Virčíková, 2003). 

I když využití živé a neživé biomasy je založeno na stejném principu, a to schopnosti vázat 

kovy díky velkému množství reaktivních skupin obsažených v buněčných stěnách, přesto 

existuje několik rozdílů v použití této biomasy (Li et al., 1998, in Cutright, 2002).  

Živá biomasa zahrnuje jak aktivní, tak i pasivní biosorpci, kdežto neživé buňky 

způsobují jen pasivní sorpci. Pokud jsou buňky živé biomasy správně zpracovány, mohou 

být použity po neurčitou dobu, ale na druhou stranu je sorpce živými buňkami obvykle 

delší a také představuje větší environmentální riziko než použití neživých buněk 

(Bitter et al., 1998, in Cutright, 2002). Je tedy možné využít živé i neživé biomasy, ale 

vzhledem k tomu, že anorganicky znečištěné podzemní i povrchové vody obsahují zřídka 

organický substrát potřebný pro metabolickou činnost biomasy, preferuje se využití 

neživých organismů (Švecová a kol., 2005). 

Výhody a nevýhody při využití mrtvé biomasy jako biosorbentu jsou následující 

(Ahluwalia and Goral, 2007; Fehrmann and Pohl, 1993; Zhou and Kiff, 1991):  

Výhody: 

� Mrtvá biomasa nevyžaduje drahý přísun živin pro růst buněk. Odpadá tak 

problém, co s nadbytečným množstvím živin a odpadními metabolity. 

� Proces není řízen fyziologickým omezením žijících organismů. 
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� Biomasa je ve větší míře odpadním materiálem, který vzniká při průmyslové 

činnosti. 

� Mrtvá biomasa se může chovat jako iontoměnič. 

� Proces biosorpce prostřednictvím mrtvé biomasy je velmi rychlý. 

� Není třeba zajišťovat podmínky, které jsou nezbytné pro růst živých buněk 

a požadovat sterilních podmínek pro průběh procesu. 

� Proces biosorpce prostřednictvím mrtvé biomasy může probíhat v širším 

rozsahu hodnot pH, teploty, koncentrace kovů. 

� Mrtvou biomasu lze využít vícekrát, je zajištěn proces desorpce kovů. 

Nevýhody: 

� Brzká saturace (nasycení), kdy jsou již zaplněna reaktivní místa a je nezbytné 

použít nejdříve desorpci pro další použití bez ohledu na koncentraci kovu. 

� Není možné zlepšení potenciálu biologického procesu (např. prostřednictvím 

genetické úpravy buněk), protože buňky nejsou schopné metabolismu. 

Negativními jevy při využití mrtvé biomasy jsou rovněž malé rozměry částic 

a nízká mechanická pevnost a odolnost přírodní biomasy. Avšak bylo prokázáno, že 

biomasa imobilizovana na částice vhodné velikosti, mechanické odolnosti a biosorpčních 

charakteristik je nejlepší cestou k její aplikaci v procesu biosorpce i pro účinnou zpětnou 

desorpci kovu (Zhou, Kiff, 1991). 

Do buňky se mohou kovy dostat různými způsoby. Musí se však v prostředí nacházet 

ve formě dostupné pro buňku. Kov se váže na buněčné obaly. Schematický model cest, 

kterými se kov může dostat do buňky, je zobrazen na obrázku 5 (Kaduková, Virčíková, 2003). 
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Obrázek č. 5: Schematický model vstupních cest těžkých kovů do buňky (převzato a upraveno, 

Kaduková, Virčíková, 2003) 

Kromě pasivního zachycení kovů na rostlinném povrchu mohou rostliny využívat 

celou škálu bioakumulačních mechanismů. Kovy z půdy nebo z vody se mohou dostat do 

rostlinného těla i mimobuněčnými (apoplastický transport) nebo vnitrobuněčnými 

(symplastický transport) cestami (Kaduková, Virčíková, 2003). Symplastický a apoplastický 

systém slouží jednak k transportu na kratší vzdálenosti mimo vodivá pletiva 

(extrafascikulární transport), ale především k zajištění přítoku a odtoku látek z vodivých 

pletiv. Apoplastický transport je tvořen mikroskopickými skulinami mezi mikrofibrilami 

buněčné stěny (velikost skulin je přibližně 4 nm) a také prostorem mezi buněčnou stěnou 

a plazmalemou. Někdy bývá k apoplastu přiřazován i systém mezibuněčných prostor 

(interceluláry). Apoplastickou cestou je transportována především voda a minerální látky. 

Symplastickým transportem se uskutečňuje transport vody, iontů, nízkomolekulárních látek 

(jednoduché cukry, aminokyseliny, fytohormony), ale i některých makromolekul (mRNA) 

a virů. Voda je uvnitř buňky transportována i přes vakuoly, tzv. osmotickou cestou (Kubišta, 

Formenková, 1998). 

Siedlecka (1995) rozdělil kovy akumulující se v rostlině do tří kategorií, které jsou 

založeny na akumulaci kovů v rostlinných částech. Jak je patrné z obrázku 6 stříbro, 

chrom, olovo, cín a vanad (například v květáku, rajčeti, rýži, ječmenu, ovsu, pšenici, 
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kukuřici, hrachu, burských oříšcích, sojových bobech, brokolici, špenátu) se akumulují 

více v nadzemních částech (stonek, listy) a naopak kadmium, kobalt, měď, železo 

a molybden (například v řepě, mrkvi, ředkvičce a bramborách) se akumuluje v kořenech 

a stoncích. Nikl, mangan a zinek (například ve fazolových luscích) jsou distribuovány 

rovnoměrně v kořenech a putují do rostliny (Siedlecka 1995). 

Nadzemní systém 

 

Kořenový systém 

Obrázek č. 6: Rozdělení kovů v kořenovém a nadzemním systému (Siedlecka 1995) 

3.2.1 Faktory ovlivňující proces biosorpce 

Biosorpční potenciál biomasy závisí na nejrůznějších faktorech. Závislost biosorpce na 

počátečním množství kovu v roztoku byla dokázána v řadě studií. Proces biosorpce je 

intenzivnější, pokud stoupá počáteční koncentrace kovových iontů v okolním médiu a probíhá 

do té doby, než jsou všechna přítomná vazebná místa nasycena. Tento vztah lze vyjádřit jako 

funkci množství kovu přítomného v roztoku, který je v rovnováze. Význam počáteční 

koncentrace byl prokázán jak pro živé tak i mrtvé buňky (De Philippis et al., 2003). 
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V procesu biosorpce má také důležitou roli hodnota pH, protože může ovlivnit 

aktivitu reaktivních skupin a speciaci kovových iontů. Při velmi nízké hodnotě pH dochází 

ke snížení schopnosti biomasy odstraňovat kationty kovů. To je způsobeno tím, že obvykle 

nosiče záporného náboje jsou v této oblasti hodnot pH v nedisociované formě a tím 

nepřístupné pro kationty kovů (převládá pozitivní hustota náboje). Naopak snižování 

hodnoty pH se tak zdá být vhodnou technikou pro odstraňování kovů vyskytující se ve 

formě aniontů, jako jsou například CrO4
2-, a to reakcí s pozitivně nabitou funkční skupinou 

(Švecová a kol., 2005). Například sorpce kadmia pomocí zelených řas (Chlamydomonas, 

Chlorella, Scenedesmus) vzrůstá viditelně s rostoucí hodnotou pH. Nejrůznější studie 

ukázaly podobné efekty počáteční hodnoty pH na odstraňování dalších kovů. Závislost na 

hodnotě pH obecně existuje, pokud jsou potenciální vazebná místa pro kovové ionty na 

povrchu buněk obsazena protony. V uvedeném případě nastává konkurenční boj iontů 

o reakční místa v buňce. Ten je snížen na minimum právě při vyšší hodnotě pH, kdy 

dochází k nejintenzivnější biosorpci kovových iontů (Schiewer, Volesky, 1995). Hodnota 

pH kultury má také podstatný vliv na speciaci přítomného kovu, čímž může zvyšovat či 

snižovat jeho toxicitu vůči aplikovaným buňkám a ovlivňovat jeho biodostupnost biomase 

(vliv na volně rozpuštěné množství kovu v roztoku), (De Philippis et al., 2003). 

Většina studií dokazuje, že proces biosorpce je nezávislý na teplotě. Teplota nemá 

významný vliv na biosorpci v rozsahu 25–30 °C. Například Rangsayatorn a jeho 

spolupracovníci (2002) studovali efekt teploty na biosorpci kadmia při ideální hodnotě pH 

7 po 30 min expozici. Teplota byla regulována v rozmezí 20 až 40 °C, přičemž její změny 

neměly významný vliv na procenta kovů eliminovaných z média. Studie biosorpce Cd(II) 

cyanobakterií Tolypothrix tenuis prokázaly, že během třiceti minutové expozice se projevil 

jen zanedbatelný vliv odlišných hodnot teploty (15–45 °C), (Inthorn et al., 1996). Zmíněné 

poznatky podporují teorii, že se biosorpce netýká metabolických procesů a nevyžaduje 

tedy energii od buněk (Rangsayatorn et al., 2002).  

Dalším faktorem, který je nezbytné brát v úvahu, je přítomnost a účinek 

konkurenčních kovových iontů ve zkoumaném roztoku. Povrchové i podzemní vody 

obsahují mnoho druhů kovových iontů, zvláště ionty alkalických kovů a kovů alkalických 

zemin (Na, K, Ca a Mg), které mohou hrát důležitou roli v bioremediačních technologiích. 

Inthorn a jeho spolupracovníci (1996) studovali jejich efekt po přídavku iontů v podobě 

dusičnanů do roztoku obsahujícího 1 mg/1 Cd(II) a biomasu cyanobakterie Tolypothrix 

tenuis. Množství kadmia sorbovaného na buňky cyanobakterie bylo téměř stejné jako 
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v kontrolním vzorku (bez konkurenčních iontů) při koncentracích sodíku, draslíku pod 

10 mg/l a vápníku a hořčíku pod 1 mg/l. Tyto výsledky svědčí o slabé inhibici příjmu 

kadmia pomocí těchto přítomných iontů. Vysvětlení může být dvojí: adsorpční síla kadmia 

je větší než u ostatních iontů nebo se konkurenční ionty sorbují na jiná místa než ionty 

kadmia. Získaná data prokázala možnost odstranění kadmia z vod obsahujících 

sodík a draslík o koncentracích jedenkrát vyšších než kadmium.  

Proces sorpce kovů na biomasu pozitivně rovněž ovlivňuje vlhkost biosorbentu. 

Blanco a jeho spolupracovníci (1999) testovali vlastnosti suchých (uchovávané při teplotě 

55 °C) a mokrých (uchovávané ihned od okamžiku přípravy při teplotě 4 °C v ultračisté 

vodě) pryskyřicových kuliček s biomasou, a také suchou matrici namočenou po dobu 

12 hod v ultračisté vodě pro všechny studované kovy. Výsledkem bylo zjištění, že nejnižší 

rychlost biosorpce byla pozorována při aplikaci suchých imobilizovaných buněk a naopak 

nejvyšší u mokrých pryskyřicových kuliček s biomasou (Blanco et al., 1999). 

3.3 Charakteristika studovaného biosorbentu  

Jako biosorbentu lze využít i různých plodů rostlin (např. skořápka lískového 

oříšku nebo vlašského oříšku), které se staly zemědělskými odpadními produkty. Lze 

u nich předpokládat dobré sorpční vlastnosti, protože obsahují vysoce reaktivní skupiny, na 

které se mohou vázat toxické kovy (Amuda et al., 2007). Pro účel disertační práce byl 

zvolen jako sorbent těžkých kovů dužnatý plod ořešáku královského (Juglans regia). 

Z tohoto důvodu bude v následujících odstavcích podrobně charakterizován. 

Plod ořešáku královského je neobyčejně rozmanitým rozmnožovacím orgánem 

výhradně krytosemenných rostlin, protože vzniká hlavně nebo především ze semeníku 

nebo z celého pestíku. Na jeho tvorbě se však mohou podílet i jiné květní části jako např. 

květní lůžko, květní stopky, listeny nebo češule. Plod obsahuje jedno nebo více semen, 

která uzavírá, chrání před nepříznivými vnějšími vlivy a umožňuje jejich rozšiřování. 

Ořechy jsou dlouhé 3 až 4 cm a dozrávají od září do října (Votrubová, 2001). 

Přeměnnou semeníku vzniká postupně po oplození vajíčka oplodí (perikarp), což je 

stěna plodu. U plodu ořešáku královského je perikarp velice tvrdý a nazývá se sklerokarp. 

Ve sklerokarpu lze rozlišit tři vrstvy (viz obrázek č. 7): blanitý exokarp, dužnatý mezokarp 

a velmi tvrdý endokarp, tvořený sklerenchymatickým pletivem, který zahrnuje soubor 

silnostěnných buněk (Procházka a kol., 2005).  
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Obrázek č. 7: Složení sklerokarpu: a) endosperm, b) endokarp („skořápka“), c) mezokarp, 

d) exokarp (Procházka a kol., 2005) 

Plod ořešáků královského (Juglans regia) je považován za nepravou peckovici 

s jádrem (vysýchavá peckovice), kde exokarp a mezokarp se rozpadá a endokarp tvoří 

„pecku“ (Votrubová, 2001). Plodem je dobře známý „vlašský ořech“, tedy nažka zabalená 

v zelené a posléze černající dužnině (viz obrázek č. 8a, 8b). Skořápka nažky bývá velmi 

tvrdá a hrbolatá (viz obrázek č. 8c). Semeno se skládá ze dvou laločnatých děloh a je bílé 

až nažloutlé (viz obrázek č. 8d). Podle tvrdosti skořápky se „vlašské ořechy“ rozlišují na 

papírky, polopapírky, kamenáče, křapáče (Procházka a kol., 2005).  

 
Obrázek č. 8: Plod ořešáků královského (Juglans regia) 

Foto a) b) Plod ořešáku královského (Radka Wolfová; dne 14. 10. 2007; botanika.wendys.cz); foto c) Skořápka 
s jádrem uvnitř d) Skořápky a jádra (semena) ořešáku královského (foto Radka Wolfová; dne 14. 10. 2007) 

a) b) 

c) d) 
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Vlašské ořechy“ jsou doslova nabité cennými látkami. Zralé plody vlašského 

ořešáku obsahují 20-27 % vody, asi 50 % oleje a více než 15 % bílkovin, a nakonec 

důležité minerální látky - vápník, fosfor a železo. Z vitamínů jsou významné A, B1, B2, P 

a malé množství vitamínu C (www.venus-aliance.cz).  

Podrobněji lze složení plodu ořešáku královského popsat následovně: 

� Karboxylové kyseliny: 

• kyselina linolová – oktadekadienová kyselina (61 % z obsahu 

mastných kyselin); 

• kyselina linolenová – oktadekatrienová kyselina (13 %); 

• kyselina kávová; 

• kyselina neo-chlorogenová; 

� Chinony:  

• juglon; 

• hydrojuglon; 

� Terpeny – jsou přírodní látky patřící mezi lipidy, které jsou hojně rozšířeny 

v rostlinách a jejich molekuly se odvozují od jedné nebo více 

isoprenových jednotek 

• germakren D; 

� Flavonoidy: 

• kvercetin; 

• kempferol; 

� Třísloviny a jejich deriváty: 

• kyselina galová; 

• kyselina elagová; 

� Taniny 

� Vitaminy a provitaminy 

• β-karoten (provitamin A); 

• thiamin (vitamín B1); 

• riboflavin (vitamín B2); 

• niacin (vitamin B3); 
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• kyselina pantotenová (vitamín B5); 

• pyridoxin (vitamín B6); 

• kyselina L-askorbová (vitamín C); 

• tokoferol (vitamin E); 

� Stopové prvky 

• draslík; 

• fosfor; 

• hořčík; 

• vápník; 

• sodík. 
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4. TĚŽKÉ KOVY  

Těžké kovy mají přirozený, ale i antropický původ. Každá půda je charakterizována 

přirozeným obsahem těžkých kovů, který závisí na charakteru matečné horniny. Při 

zvětrávání se těžké kovy dostávají do okolního prostředí a mohou být využívány 

rostlinami. Antropogenním zdrojem těžkých kovů v půdách i obecně v prostředí je 

spalování fosilních paliv, průmyslovými procesy (plynné zplodiny z průmyslu), kdy se 

těžké kovy dostávají do prostředí převážně atmosférickou depozicí, rovněž aplikací 

pesticidů a průmyslových hnojiv, případně z kalů z čistíren odpadních vod nebo emisemi 

z dopravy. 

Těžké kovy se vyskytují v životním prostředí kosmopolitně. Některé těžké kovy 

mají na organismy pozitivní účinek a jsou pro ně nezbytné. Tyto prvky jsou často 

označovány jako mikroživiny nebo esenciální stopové prvky (např. K, Na, Mg, Ca, Mn, 

Cu, Zn, Fe, Co, Ni, Mo). U jiných zatím není známá žádná funkce nebo kladný účinek pro 

organismus a označují se jako neesenciální kovy (např. Al, Ag, Au, Sn, Pb, Cd, Sr, Hg). 

V případě nedostatku esenciálního prvku může organismus strádat nebo naopak vysoké 

koncentrace těchto prvků mohou působit škodlivě. Ve vysokých koncentracích se projeví 

jejich toxicita, dochází k denaturaci enzymů, bílkovin a k ovlivnění propustnosti buněčných 

membrán. U neesenciálních kovů již malá koncentrace má negativní vliv na organismus, ale 

dokáže se s ním vypořádat nebo tolerovat v rámci svých detoxikačních mechanismů. Při 

vysokých koncentracích neesenciálních kovů dochází k akutním otravám a může nastat i smrt. 

Za mimořádně nebezpečné se považují ty kovy, které blokují enzymy obsahující sulfanylovou 

skupinu –SH (Hg, Pb, Cd, As, Se, Cu, V), (Kyoung-Woong, So-Young, 2006). 

Těžké kovy se jako prvky vyskytují zřídka. Častěji se nacházejí v různých 

sloučeninách, které se mohou měnit na obvykle mnohem toxičtější organokovové 

sloučeniny. Jejich toxicita závisí na formě výskytu například Cr(VI) a As(III) jsou 

toxičtější než Cr(III) a As(V). Pokud se vyskytuje více těžkých kovů, mohou se jejich 

účinky zesilovat nebo zeslabovat. Proto přítomnost kovů v odpadech a zeminách může 

vyvolat dlouhodobé environmentální riziko (Siedlecka, 1995). 

Obecně představují kovy závažné polutanty, protože jsou již v malých 

koncentracích toxické a vlivem jejich širokého využití, dochází k hromadění v prostředí, 

kde tvoří nedegradabilní odpad. Toxicita kovů souvisí s tím, že jejich ionty nebo 
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sloučeniny vytvářejí formy, které jsou snadno rozpustné ve vodě, a tedy jsou lehce 

dostupné pro organismy (Landis, Yu, 2004). 

Pokud dojde k absorpci kovu organismem, kovy se vážou na buněčné složky, jako 

jsou proteiny (viz obrázek č. 9), enzymy nebo nukleové kyseliny a ovlivňují jejich funkce 

(Landis, Yu, 2004). Absorpce kovu je do značné míry funkcí jejich chemické formy. Je 

několik faktorů, které regulují absorpci a fyziologickou koncentraci těžkých kovů. 

Například vysoké hodnoty vápníku ve vodě mají schopnost snižovat biologickou 

dostupnost kovů jako je kadmium, měď, olovo, rtuť a zinek, protože přítomnost 

chelatačních činidel ovlivňuje absorpci kovu (Manahan, 2003).  

 
Obrázek č. 9: Schéma buněčné membrány se sdruženými proteiny (převzato a upraveno 

Landis, Yu, 2004) 

Kovy mají tendenci se vázat na proteiny nebo jiné biologické tkáně. Tyto vazby 

zvyšují bioakumulaci a snižují jejich vylučování (např. toxické olovo a radioaktivní radium 

se vážou do kostní dřeně, zatímco kadmium a měď se akumulují v ledvinách). Těžké kovy se 

obvykle vážou s aminokyselinami, které právě mohou být obsaženy v proteinech (obsahují 

enzymy) nebo v polypeptidech. Amino a karboxylové skupiny (obsahující elektronový 

donor) jsou tedy nejdostupnější skupiny pro vazbu s kovy. Rovněž je velmi důležitá vazba 

kovů na thioly, protože -SH skupiny jsou běžnými sloučeninami s aktivními místy pro 

mnoho klíčových enzymů, jež jsou zapojeny do transportu kyslíku. Takovým příkladem 

enzymu je cystein nebo histidin (viz obrázek č. 10). Cystein (2-amino-3-sulfopropanová 

kyselina) je aminokyselina vyskytující se v přírodě. Ve své molekule obsahuje sulfanylovou 

skupinu –SH. Histidin je nejběžnější přírodní amonikyselinou vyskytující se v proteinech. 

Obsahuje imidazolovou skupinu, jenž má velkou schopnost vázat kovy (Manahan, 2003).  
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                    CYSTEIN                                                             HISTIDIN 

      
                                           

Obrázek č. 10: Molekula cysteinu (2-amino-3-sulfopropanová kyselina) a molekula histidinu se 
imidazolová skupina (Manahan, 2003) 

Všechny enzymy bílkovin mají kuličkovitý tvar, a proto má každý specifickou 

funkci. Přesto optimální aktivita mnoha enzymů závisí na přítomnosti tzv. kofaktorů. 

Kofaktor je nízkomolekulární neaminokyselinová struktura, která spolu s řetězcem (nebo 

řetězci) aminokyselin (tedy s bílkovinou) tvoří tzv. složené enzymy. Kofaktory jsou 

nezbytně nutné pro funkci daného enzymu. Bez kofaktoru nemá tento enzym žádnou 

aktivitu. Hlavní funkcí kofaktoru je přenos atomů, skupin atomů nebo elektronů při 

chemické reakci, která je katalyzována enzymem. 

Molekula kofaktorů je často tvořena heterocyklickou sloučeninou a mnoho 

kofaktorů jsou deriváty vitamínů rozpustných ve vodě. Také není vzácností, když 

kofaktory navíc váží molekuly kovů, nebo jsou samy tvořeny kovy, stopovými prvky, jako 

je mangan, železo, kobalt, nikl, měď, zinek nebo molybden (Landis, Yu, 2004).  

Existují dvě kategorie kofaktorů: organické a anorganické. Organické kofaktory 

zahrnují několik sloučenin s různou strukturou, které se označují jako koenzymy. 

Koenzym je kofaktor, který je na enzym vázán jen slabě a je schopen přecházet z jedné 

bílkovinné složky enzymu (tzv. apoenzym) na druhou. Koenzymy jsou obzvlášť důležité 

ve zvířecí nebo lidské výživě, protože většina z nich jsou vitamíny nebo směsi vyrobené 

z vitamínu. Anorganické kofaktory zahrnují několik jednoduchých anorganických iontů 

jako je Mg(II), Mn(II), Zn(II), Ca(II), Fe(II), Cu(II), K(I) a Na (I). 

Jednou z cest, kterými mohou environmentální polutanty deaktivovat enzymy je, že 

polutant se může vázat s aktivními místy v enzymech, a tak ho vyřadit. Například těžké 

kovy jako rtuť, kadmium a olovo se mohou vázat na sulfanylovou skupinu v molekule 

enzymu a vytvořit tak kovalentní vazbu se sírou (Landis, Yu, 2004).   
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Kovy se mohou ve vodách vyskytovat přirozeně ve stopových množstvích, a to 

v závislosti na geologických podmínkách (přirozené pozadí). K obohacení dochází stykem 

vody s horninami a půdou. V okolí rudných nalezišť se může voda obohatit i vysokými 

obsahy kovů. V současné době je značně obtížné odlišit přírozené pozadí v přírodních 

vodách od antropogenního znečištění a to se týká i složení sedimentů, které mohou být 

v důsledku remobilizačních procesů zdrojem znečištění přírodních vod kovy. 

Hlavním antropogenním zdrojem kovů jsou odpadní vody z těžby a zpracování rud, 

z hutí, z válcoven, z povrchových úpraven kovů, z fotografického, textilního a kožedělného 

průmyslu atd. Dalším zdrojem jsou agrochemikálie (Hg, Zn, Ba, As) a vyluhování kalových 

deponií. Také atmosférické vody znečištěné exhalacemi ze spalování fosilních paliv 

a výfukovými plyny motorových vozidel mohou být významným zdrojem kovů 

v povrchových vodách (Hg, Pb, Zn, Cd, As, Se aj.). Dalším zdrojem kovů ve vodách mohou 

být materiály, se kterými přichází voda do styku při rozvodu potrubím (Fe, Mn, Zn, Cu aj.). 

Kovy jsou ve vodách přítomny jednak v rozpuštěné a jednak v nerozpuštěné formě. 

V rozpuštěné formě obvykle nepřevládají jednoduché ionty (výjimku tvoří málo 

mineralizované vody bez organického znečištění), ale zpravidla jde o komplexy 

s anorganickými nebo organickými ligandy. Příklady asociace ve vodách jsou uvedeny 

u výkladu vybraných kovů (viz kapitola 4.1 „Olovo“, 4.2 „Kadmium“), (Pitter, 1999).  

Obsah kovů ve vodách je ovlivněn nejenom chemickými, ale jak se zdá, především 

fyzikálně-chemickými procesy (adsorpcí). Z tohoto důvodu jejich koncentrace ve vodách 

závisí na chemické, ale i na adsorpční rovnováze. V případě kovů ve stopových 

množstvích jde především o adsorpční rovnováhu. Pokud je voda ve styku se sedimenty 

(kde dochází k významné kumulaci kovů), mohou tyto procesy (chemické srážení 

a rozpouštění, adsorpce a desorpce) do značné míry ovlivňovat aktuální koncentraci kovů, 

která může značně kolísat v závislosti na změnách některých chemických parametrů. 

Koncentrace, v jakých se vyskytují kovy v některých podzemních i povrchových vodách, 

jsou uvedeny v tabulce 4. Změny v koncentraci kovů ve vodě závisí na tzv. imobilizačních 

a remobilizačních procesech, kterými se kovy buď vážou do tuhých fází (sedimentů), nebo 

se z nich naopak uvolňují. 
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Tabulka č. 4: Koncentrace kovů v µg/l, v jakých se vyskytují kovy v některých podzemních 
i povrchových vodách (převzato a upraveno Pitter, 1999) 

KOV Prosté podzemní vody 
(oxidační zóna) 

Povrchové vody 
severomoravského 

regionu 

Podzemní vody 
severomoravského 

regionu 

Ag 0,1 - 0,6 3 - 8 2 - 19 

As 1 - 5 1 - 5 0 - 19 

Ba - 100 - 400 100 - 500 

Cd 0,1 - 0,5 1 - 5 1 - 5 

Cu 2 - 8 6 - 20 2 - 30 

Cr 5 - 10 1 - 12 1 - 40 

Hg 0,5 - 3 0,05 - 0,55 0,03 - 2,8 

Pb 1 - 8 3 - 15 1 - 22 

Se - 5 - 10 1 - 10 

V 0,5 - 2 0,5 - 2,7 0,5 - 4,5 

Zn 5 - 50 100 - 500 100 - 2800 

Mezi remobilizační procesy patří (Pitter, 1999): 

� Rozpouštění (málo rozpustných sloučenin kovů při poklesu hodnoty pH). 

� Redukce (málo rozpustné sloučeniny kovů v redukované formě jsou zpravidla 

rozpustnější než obdobné sloučeniny v oxidované formě). Dojde-li však za 

anaerobních podmínek na rozhraní voda-sediment k redukci síranů na sulfidy, 

pak se tvoří velmi málo rozpustné sulfidy kovů, které naopak kovy imobilizují. 

� Komplexace (komplexotvorné látky přírodního nebo antropogenního původu 

zabraňují vylučování málo rozpustných sloučenin). 

� Desorpce (kovy se sorbují spíše na málo rozpustných látek kovů ve vyšším 

oxidačním stupni, proto se po jejich redukci ve zvýšené míře uplatňuje 

desorpce). 

� Uvolňování z odumřelé biomasy. 

Mezi imobilizační procesy patří: 

� Alkalizace vody a s tím spojené srážení kovů jako hydratovaných oxidů, 

uhličitanů nebo sulfidů (fosforečnany kovů srážejí spíše ve slabě kyselém 

prostředí). 
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� Oxidace (vyšší oxidační stupně kovů se snáze hydrolyzují a vylučují méně 

rozpustné sloučeniny i ve slabě kyselém prostředí). 

� Adsorpce na tuhých fázích (nerozpuštěných látkách ve vodách a na 

sedimentech). 

� Vazba kovů v biomase (zpravidla dominuje adsorpce nad aktivním transportem 

do buňky). 

Toxicita kovů se vysvětluje různým způsobem. Toxicky působí zejména prvky 

s velkou afinitou k vazbě s aminoskupinami, iminoskupinami a sulfanylovými skupinami 

(které jsou reaktivními skupinami enzymů) a dále prvky tvořící snadno komplexy 

s organickými látkami v buňkách. Některé kovy se mohou kombinovat s látkami tvořícími 

buněčnou membránu a ovlivňují tak její permeabilitu (např. Au, Cd, Hg, Pb, U). 

Biochemická aktivita je zpravidla úměrná aktivitě chemické, která souvisí s elektronovou 

konfigurací. U silně toxických prvků nebývají orbitaly zcela obsazeny. Toxicita souvisí 

s postavením kovů v periodické soustavě prvků a jejich elektronegativitou. Například kovy 

lze seřadit podle elektronegativity a stability sulfidů a komplexů do této řady: 

Hg>Cu>Pb>Cd>Co>Zn>Mn. Toxicita kovů závisí na teplotě, hodnotě pH a celkovém 

složení vody, které ovlivňuje jejich asociaci. Toxicky většinou působí především 

jednoduché iontové formy. Anorganické a organické komplexy jsou zpravidla méně 

toxické. S tím i souvisí rychlost transportu kovů do buněk, která závisí především na 

koncentraci kovu. Toxicita se proto ve velmi mineralizovaných nebo organicky 

znečištěných vodách snižuje v důsledku tvorby různých komplexních forem. Toxicita kovů 

se v některých případech významně mění s oxidačním stupněm například Cr(VI) a As(III) 

jsou toxičtější než Cr(III) a As(V) (Pitter, 1999). Mezi toxické kovy vyskytující se ve 

vodách patří zejména Hg, Cd, Pb, As, Se, Cr, Ni. Olovo, rtuť a kadmium mají negativní 

dopad na životní prostředí, v důsledku vysoké toxicity. Jsou úzce doprovázeny 

kosmopolitně se vyskytujícím arsenem a chromem, který vzniká ve velkém množství 

vlivem průmyslové činnosti (Pitter, 1999, Volesky, 2007). 

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

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

Ni+Zn nebo Hg+Cu se jednotlivé složky projevují mnohem toxičtěji (Pitter, 1999). 
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Při výběru kovu pro biosorpci je třeba si uvědomit dvě následující kritéria 

(Volesky, 2007): 

� toxicitu kovu (přímé ohrožení zdraví), 

� cenu kovu (důležitost obnovy). 

Následující kapitoly jsou věnovány charakteristice studovaných těžkých kovů. 

4.1 Olovo 

Olovo patří k nejdéle známým kovům. Olovo je nejrozšířenějším těžkým kovem, 

neboť tři ze čtyř jeho stabilních izotopů jsou konečnými produkty přirozených 

rozpadových řad. V přírodě se vyskytuje výlučně jako Pb(II).  

Olovo má vysoký akumulační (koncentrační) koeficient a významně se proto hromadí 

nejenom v sedimentech a kalech, ale i v biomase mikroorganismů a rostlin (Pitter, 1999). 

Elektropozitivní iont olova má vysokou afinitu pro –SH skupinu. S tím souvisí i toxicita olova. 

Z tohoto důvodu jsou enzymy závislé právě na této reaktivní skupině, potlačováné olovem, 

protože olovo reaguje se sulfanylovou skupinou v molekule enzymu, což vede k deaktivaci 

enzymu. Tuto reakci popisuje následující rovnice 1 (Landis, Yu, 2004): 

                                2 Enzym-SH + Pb2+ → Enzym-S-Pb-S-Enz + 2 H+                           (1) 

Dvojmocné olovo je v mnoha aspektech podobné vápníku a může tedy působit 

konkurenčně v mitochondriálním dýchání nebo u neuorologických funkcí. Interakce olova 

s nukleovými kyselinami vede ke snížení nebo zvýšení syntézy bílkovin. Olovo redukuje 

schopnost transferové ribonukleové kyseliny vázat se na ribosomy (Landis, Yu, 2004). 

Antropogenním zdrojem olova je sklářský průmysl, elektrotechnický průmysl, 

chemický a strojírenský průmysl. Olovo se uvolňuje do životního prostředí také při výrobě 

pyrotechniky či při zpracování kovového odpadu. V některých oblastech způsobují problémy 

prašné emise z těžby a zpracování olovnatých rud. Lidé mohou být ohroženi i olovem 

obsaženým ve vodě (z olověných vodovodních trubek) nebo uvolněným z některých 

nátěrových hmot (zejména ve starých domech). V minulosti se olovo používalo do glazur, 

z tohoto důvodu není vhodné používat starší keramiku (Kaláč, Tříska, 1998). 

Olovo se řadí na páté místo za železo, měď, hliník a zinek v průmyslové výrobě 

kovu. Běžně se využívá jako součást různých slitin (bronzy, pájky, liteřina, ložiskový kov) 

a aplikaci má i řada jeho sloučenin.  
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4.1.1 Výskyt ve vodném prostředí 

Nejrozšířenější olověnou rudou je galenit (PbS). Méně rozšířenými rudami olova 

jsou anglesit (PbSO4) a cerusit (PbCO3). Galenit na rozdíl od jiných sulfidických rud 

nepodléhá chemické a biochemické oxidaci, a proto se olovo poměrně málo hromadí 

v důlních vodách, pokud jsou přítomny ještě jiné sulfidické rudy, jejichž oxidací vzniká 

kyselina sírová (Pitter, 1999).  

V přírodních vodách převažuje z rozpuštěných forem výskytu v závislosti na 

hodnotě pH a koncentraci veškerého oxidu uhličitého především jednoduchý ion Pb2+ 

(v kyselé oblasti) nebo karbonatokomplex [PbCO3(aq)]o (v neutrální a slabě zásadité 

oblasti). V alkalické oblasti se již vyskytují zejména hydroxokomplexy [PbOH]+ 

a [Pb(OH)2(aq)]o a dikarbonatokomplexy [Pb(CO3)2]
2-. Čím je koncentrace veškerého 

oxidu uhličitého větší, tím více se rozšiřuje oblast stability karbonatokoplexu. Při velkých 

koncentracích chloridů je nutné počítat i se vznikem chlorkomplexů [PbCl]+ až [PbCl3]
- 

a při velkých koncentracích síranů i se sulfatokomplexy, např. [PbSO4(aq)]o respektive 

[Pb(SO4)2]
2-. U organicky znečištěných vod přichází v úvahu i tvorba organokomplexů 

(Pitter, 1999). 

Za přirozené pozadí v podzemních vodách lze považovat koncentrace olova asi 

20 µg/l. Koncentrační rozmezí, ve kterém se olovo vyskytuje v některých druzích vod je 

uvedeno v kapitole 4 „Těžké kovy v biosorpci“ a tabulce 4. 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. V prvních podílech 

dešťových vod pocházejí ze splachu ulic. Lze zde nalézt koncentrace olova až v jednotkách 

mg/l, z čehož až 50 % může být v rozpuštěné formě (Pitter, 1999).  

Přípustný emisní limit olova pro průmyslové odpadní vody podle přílohy č. 1B 

k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je pro těžbu a úpravu rud (kromě uranu) 0,5 mg/l, pro 

výrobu skla a skleněných výrobků 1,0 mg/l, pro výrobu a hutní zpracování neželezných kovů 

i pro povrchovou úpravu a zušlechťování kovů 0,5 mg/l, pro spalování odpadů 0,2 mg/l, pro 

elektrotechnický průmysl 0,5 mg/l a pro recyklaci nekovového odpadu 0,2 mg/l.  

Přípustný imisní standard olova přípustného znečištění povrchových vod podle 

přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je 14,4 ug/l. 
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4.2 Kadmium  

Kadmium je relativně vzácný prvek, ale s významnými toxikologickými 

vlastnostmi, spolu se rtuti a olovem patří mezi „velké tři‘“ kovové jedy. V periodické 

soustavě prvků se nachází ve druhé (b) řadě přechodných prvků pod zinkem a nad rtuti, 

chová se tedy jako zinek a může ho i nahrazovat, což úzce souvisí s toxicitou kadmia. 

Kadmium může být přijímáno buněčnými membránami stejně jako zinek a transportováno 

podobným mechanismem jako zinek. Pokud by nakonec došlo k náhradě zinku za 

kadmium, bude narušen metabolizmus organismu. Jeho nebezpečnost tkví také v tom, že 

podobně jako rtuť anebo olovo vytváří organokovové sloučeniny. Kadmium se 

v anorganických sloučeninách může vyskytovat jen v druhém oxidačním stavu, tedy jako 

iont Cd(II). Vstupuje do komplexů s organickými ligandy, včetně biologicky aktivních 

(např. fosfolipidy, proteiny, nukleové kyseliny, enzymy), (Manahan, 2003). 

Toxická povaha kadmia byla odhalena již na začátku 20. století, v důsledku 

inhalace kademnatých výparů a prachu pracovníky při zpracování rud. Kadmium je vysoce 

kumulativní a persistentní jed s biologickým poločasem rozpadu odhadovaný na asi  

25–30 let (Manahan, 2003, Landis, Yu, 2004). 

Kadmium je přijímáno přes buněčné membrány nosičovým mechanismem. Existují 

důkazy, zejména u rostlin, že aktivní cesty pro příjem iontů vápníku mohou být také 

cestami pro příjem kadmia. Pokud se kadmium dostane do organismu, může se vázat na 

speciální proteiny tzv. metaloproteiny (metalothioneiny). Tyto proteiny obsahují větší 

počet molekul aminokyseliny cysteinu (Kaláč, Tříska, 1998). 

V přírodě je kadmium v malém množství přirozené. Do životního prostředí se 

kadmium dostává několika cestami. Do ovzduší se dostává v důsledku spalování uhlí, 

odpadů, z dolů a rafinérií. Do vody se uvolňuje z odpadních vod, a to jak z domácností, tak 

z průmyslu. Hnojiva obvykle obsahují určité množství kadmia a stávají se tak zdrojem 

znečištění půd tímto těžkým kovem. V životním prostředí člověka je podstatným zdrojem 

kadmia cigaretový kouř. 

Kadmium vázané v prašném aerosolu může být transportováno na velké vzdálenosti 

předtím, než dopadne zpět na zemský povrch v prachu, dešti anebo sněhu. Kadmium se 

nerozkládá, ale vstupuje do různých sloučenin. Většinou po dlouhou dobu setrvává na 

místě, kde vstoupilo do životního prostředí. Část kadmia se z vody uloží v půdách či 
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sedimentech, ale podstatná část ho zůstává ve vodě. Z půdy se může tento těžký kov 

vymývat do vody anebo se kumulovat v rostlinách (Yu, 2005).  

Antropogenním zdrojem kadmia je převážně průmyslová činnost. Významným 

zdrojem Cd je aplikace fosforečnanových hnojiv a aplikace čistírenských kalů. Kadmium 

se používá rovněž při galvanickém pokovování (prevence před korozi) nebo při výrobě  

Ni-Cd baterií, odkud se dostává kadmium do odpadních vod. Kadmium je rovněž součástí 

některých pigmentů a slouží i jako stabilizátor při výrobě plastů (např. PVC). Speciální 

využití kadmia zahrnuje výroba letadel a polovodičů. Vzhledem k tomu, že olovo silně 

absorbuje neutrony, využívá se také při kontrole tyčinek v nukleárních reaktorech 

(Landis, Yu, 2004, Pitter, 1999). 

Atmosferické emise s obsahem kadmia pocházejí z takových činností jako je 

dolování a metalurgické zpracování, spalování fosilních paliv, potisk textilií, aplikace 

umělých hnojiv a fungicidů, recyklace železných zbytků a motorových olejů, tabákový 

kouř (Yu, 2005). Rovněž při spalování plastových odpadů přechází kadmium do 

atmosféry, kde se významně podílí na její kontaminaci (Pitter, 1999). 

Kadmium spolu s dalšími kovy může vytvářet slitiny. Kadmium se vyskytuje 

v rudách zinku a olova, odkud se extrahuje jako vedlejší produkt. Asi dvě třetiny 

produkovaného olova se používá pro elektrolytické pokovování železa, oceli, mědi, mosazi 

a dalších slitin pro ochranu před korozi (Manahan, 2003).  

4.2.1 Výskyt ve vodném prostředí 

Kadmium se může ve vodách vyskytovat v rozpuštěných formách jako jednoduchý 

iont Cd2+, hydrokomplexy [CdOH]+, karbonátokomplexy [CdCO3(aq)]o a případně i jako 

sulfatokomplex [CdSO4(aq)]o. Z organických komplexů jde především o komplexy 

s huminovými látkami. Kademnatý kation má poměrně nízkou hydrolytickou konstantu 

a jeho komplexační schopnosti jsou podstatně méně výrazné. V důsledku této skutečnosti 

může v neutrální a kyselé oblasti v méně mineralizovaných a organicky znečištěných 

vodách jednoduchý iont Cd2+ dominovat nad ostatními formami výskytu. U vod s vysokým 

obsahem veškerého oxidu uhličitého může karbonatokomplex [CdCO3(aq)]o pařit mezi 

dominující složky rozpuštěných forem výskytu. 

Obsah kadmia v povrchových vodách může být do značné míry ovlivněn procesy 

adsorpce a desorpce kadmia na sedimentech, jejichž sorpční mohutnost závisí na obsahu 

huminových látek. To je jednou z příčin, proč jsou reálné koncentrace kadmia ve vodě 
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obvykle nižší než rovnovážné koncentrace vypočtené ze součinů rozpustnosti, i když se 

berou v úvahu vedlejší reakce ovlivňující rozpustnost (Pitter, 1999). 

Kadmium ve vodách doprovází zinek, avšak v podstatně menších koncentracích. Za 

přirozené pozadí v podzemních vodách lze považovat koncentrace kadmia asi až do 

1,5 µg/l. Koncentrační rozmezí, ve kterém se kadmium vyskytuje v některých druzích vod 

je uvedeno v kapitole 4 „Těžké kovy v biosorpci“ v tabulce 4.  

Pro kadmium v odpadních vodách jsou stanoveny emisní limity podle přílohy 1B 

k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. pro tepelnou úpravu kovů 0,2 mg/l, pro vypouštěné ze 

strojírenské a elektrotechnické výroby je 0,2 mg/l a pro recyklaci nekovového odpadu 

0,05 mg/l. Tyto přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností nejsou roční průměry 

a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 nařízení 

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

a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

Vzhledem k tomu, že kadmium je považováno za zvláště nebezpečnou látku, existují 

dále emisní standardy Cd pro znečištění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných 

látek, které jsou stanoveny přílohou 1C k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (viz tabulka č. 5). 

Tyto přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. 

Přípustný imisní standard olova přípustného znečištění povrchových vod podle 

přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je 0,7 µg/l. 
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Tabulka č. 5: Emisní standardy Cd pro znečištění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných 
látek podle přílohy 1C k NV č. 229/2007 Sb. 

KADMIUM  
(chemický prvek kadmium a kadmium obsažené ve všech jeho sloučeninách a směsích) 

Přípustné hodnoty a) 
Průmyslové odvětí a druh výroby 

g/t mg/l b) Platné od: 

 Těžba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a neželezných kovů 

Měsíční průměr  0,2   

Denní průměr   0,4   

 Výroba sloučenin kadmia 1) 

Měsíční průměr 500 0,2   

Denní průměr 1000 0,4   

 Výroba pigmentů 1) 

Měsíční průměr 300 0,2   

Denní průměr 600 0,4   

 Výroba stabilizátoru 1) 

Měsíční průměr 500 0,2   

Denní průměr 1000 0,4   

 Výroba galvanických článků a baterií 1) 

Měsíční průměr 1500 0,2   

Denní průměr 3000 0,4   

 Galvanické pokovování 1) 

Měsíční průměr 300 0,2   

Denní průměr 600 0,4   

 Výroba kyseliny fosforečné a/nebo fosforečných hnojiv z fosfátových hornin 

Měsíční průměr  0,2   

Denní průměr  0,4   

 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 10 kg/rok 1) 

Měsíční průměr  0,2 

Denní průměr   0,4 
31. 12. 2009 

Poznámka: a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty; b) V povolení 
stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t 
parametru charakterizujícího výrobu (tj. spotřebovaného kadmia); 1) Uváděné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní 
úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším 
dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. 
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5. METODIKY EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

5.1 Metodika odběru a přípravy vzorků biosorbentu 

Skořápky ořešáku královského (Juglans regia) jsem odebrala při opadu zralého 

plodu na podzim 2007 (přelom měsíce září a října) v obci Lichnov (region Krnovský). 

Lokalita Lichnov byla zvolena pro snadnou dostupnost vzorků. Z plodů ořešáku 

královské jsem nejdříve odstranila zelenou dužninu nažky a následně nažloutlá jádra. Pro 

usnadnění mechanické úpravy mletím jsem skořápky rozdrtila na kousky o velikosti asi 

2-5 cm (viz obrázek č. 11). 

 

Obrázek č. 11: Skořápky ořešáku královského (Juglans regia),  
Vysvětlivky:  Foto a) skořápky bez jádra; foto b) skořápky po rozdrcení na menší kousky; foto Radka Wolfová, 12. 10. 2007 

Z důvodu lepšího zajištění vazebných interakcí a obecně pro lepší funkčnost 

a použitelnost biosorbentu v procesu biosorpce, jsem vzorky rozdrcených skořápek 

ořešáku královského dále chemicky, tepelně a zrnitostně upravila. Úprava vzorků ořešáku 

královského je popsána v následujících kapitolách. Pro větší přehlednost jsem jednotlivé 

kroky metodiky úpravy vzorků znázornila v schématu na obrázku 12. 
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Obrázek č. 12: Schéma postupu celkové přípravy vzorků ořešáku královského 
Vysvětlivky:  O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, 
redestilovaná voda – aktivační činidla 

3 x mytí 
redest. H2O 
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90 min 

0,1-M NaOH 

15 min 
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TEPELNÁ ÚPRAVA PŘI LABORATORNÍ TEPLOT Ě PO DOBU 24 h 

MLETÍ VZORK Ů   

TEPELNÁ ÚPRAVA VZORK Ů PŘI 105 °C PO DOBU 4 h 

ZRNITOSTNÍ ÚPRAVA VZORK Ů 

Frakce 1–2 mm Frakce 2–3 mm 

Tepelná úprava při 105 °C, 4 h Tepelná úprava při 105 °C, 4 h 
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5.1.1 Tepelná úprava  

Předúpravené skořápky ořešáku královského (drcení) jsem před mletím nejdříve sušila 

při laboratorní teplotě po dobu 24 h. Pro zabránění lepivého efektu při sítování, jsem pomleté 

vzorky před sítováním sušila při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti po dobu 4 h. Stejným 

postupem jsem vzorky ořešáku královského tepelně upravovala při teplotě 105 °C do 

konstantní hmotnosti po dobu 4 h i před a po aktivaci sorbentu aktivačními činidly. 

Pro tepelnou úpravu vzorků biosorbentu sušením jsem vždy používala sušárnu typu 

ECOCELL standard, firmy Brněnská medicínská a.s. – MMM Group (Česká republika). 

5.1.2 Zrnitostní úprava  

Rostlinný materiál použitelný jako biosorbent by měl být klasifikován v zrnitostní třídě 

mezi 0,1–3 mm (Volesky, 2003). Při volbě zrnitostních tříd jsem vycházela jednak z literatury, 

ale také z vlastní zkušenosti, kterou jsem získala na základě pilotního experimentu, kdy jsem 

pracovala i se zrnitostí menší než 1 mm. Při této zrnitosti docházelo k zanášení póru filtračního 

papíru sorbentem. 

Rozdrcené a vysušené části skořápek plodu ořešáku královského jsem pomlela na 

laboratorním mlýně. Pomletý rostlinný materiál byl opět sušen při teplotě 105 °C. 

Následně byly vzorky sítované na zrnitostní třídy 2–3 mm a 1–2 mm (viz obrázek č. 

13Obrázek č. 13) a sušeny při 105 °C.  

 

Obrázek č. 13: Vzorky ořešáku královského (Juglans regia) sítované na zrnitostní třídu 1-2 mm  
a 2-3 mm, foto Radka Wolfová, 24. 11. 2007 
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Všechny zrnitostní úpravy vzorků biosorbentu nezbytné pro analýzu jsem prováděla 

mletím v laboratorním mlýně typu IKA A 11 basic, IKA - Werke (Německo) a sítovaním na 

kovových laboratorních sítech firmy Retsch (Německo).  

5.1.3 Chemická úprava  

Chemická úprava vzorků rostlinného materiálu pomocí aktivačních činidel by 

měla zajistit zpřístupnění funkčních skupin aktivních v procesu biosorpce. Na základě 

dostupné literatury se sorbenty nejčastěji aktivují kyselinou chlorovodíkovou 

a hydroxidem sodným. Vstupní koncentraci aktivačního roztoku (deset gramu 

biosorbentu na jeden litr roztoku aktivačního činidla) jsem zvolila na základě 

zkušeností mnoha autorů (např. Schiewer and Patil, 2008; Bahadir et al., 2007;  

Kumar and Bandyopadhyay, 2006). 

Navážené množství tepelně a mechanicky upraveného sorbentu jsem nejdříve 

aktivovala hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l po dobu devadesáti minut za 

stálého míchání na míchačce typu Variomag – multipoint 6, firmy H+P Labortechnik AG 

(Německo) při sto osmdesáti otáčkách za minutu. Aktivovaný materiál jsem následně 

promyla tři krát redestilovanou vodou, aby v něm nezůstaly zbytky hydroxidu sodného. 

Kontrolu dostatečného promytí materiálu jsem prováděla měřením hodnoty pH vodného 

roztoku. Nakonec jsem aktivované a promyté vzorky sušila při teplotě 105 °C do 

konstantní hmotnosti po dobu 4 h. 

Druhým aktivačním činidlem byla kyselina chlorovodíková o koncentraci 0,1 mol/l. 

K roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l jsem přidala přesně navážené 

množství tepelně a mechanicky upraveného vzorku biosorbentu a takto připravený aktivační 

roztok třepala po dobu devadesáti minut při sto osmdesáti otáčkách za minutu. Aktivovaný 

sorbent jsem promyla redestilovanou vodou tak, aby v roztoku nezůstaly zbytky aktivačního 

činidla. Kontrolu dostatečně promytého materiálu jsem prováděla měřením hodnoty pH 

vodného roztoku redestilované vody po promytí. Nakonec jsem aktivované vzorky ořešáku 

královského tepelně upravila. 

Pro testy adsorpce jsem použila jako srovnávací vzorek skořápky ořešáku 

královského, který prošel stejnou mechanickou a tepelnou úpravou, ale místo aktivačního 

činidla jsem použila redestilovanou vodu.  
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Vzorky biosorbentu jsem třepala v třepacím inkubátoru GFL 3031, firmy GFL 

(Německo), při sto padesáti otáčkách za minutu a odstřeďovala na odstředivce typu 

PMW-350 firmy MPW Med. Instruments (Polsko).  

Celkový postup přípravy vzorků pro biosoropční experimenty včetně označení 

jednotlivých biosorbentů je pro přehlednost uveden v následující tabulce 6. 

Tabulka č. 6: Označení vzorků a popis experimentálního postupu celkové přípravy vzorků biosorbentu 

Označení vzorku Zrnitost Tepelná 
úprava 

Tepelná 
úprava 

Chemická 
aktivace Mytí 

O1/1-2/HCl 1-2 mm 
teplota lab. 

24 h 

105 °C  

konst. hm. 

0,1-M HCl 

90 min 
3 x redest. 

vodou 

O2/2-3/HCl 2-3 mm 
teplota lab. 

24 h 

105 °C  

konst. hm. 

0,1-M HCl 

90 min 
3 x redest. 

vodou 

O3/1-2/NaOH 1-2 mm 
teplota lab. 

24 h 

105 °C  

konst. hm. 

0,1-M NaOH 

15 min 
3 x redest. 

vodou 

O4/2-3/NaOH 2-3 mm 
teplota lab. 

24 h 

105 °C 

konst. hm. 

0,1-M NaOH 

15 min 
3 x redest. 

vodou 

O5/1-2/Redest.  1-2 mm 
teplota lab. 

24 h 

105 °C 

konst. hm. 

Redest. voda 

120 min 
3 x redest. 

vodou 

O6/2-3/Redest.  2-3 mm 
teplota lab. 

24 h 

105 °C 

konst. hm. 

Redest. voda 

120 min 
3 x redest. 

vodou 

Pozn. O – ořešák královský; konst. hm. – do konstantní hmotnosti; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, 
Redest. (redestilovaná voda) – aktivační činidla 

5.2 Metodika analýzy vzorků biosorbentu 

Plod ořešáku královského je tvrdý, chemicky inertní, netoxický a ve velké míře 

dostupný rostlinný materiál (Srinivasan and Viraraghavan, 2008).  

Mezi základní charakteristické vlastnosti sorbentů patří jeho chemické složení. 

V připravených vzorcích ořešáku královského bylo stanoveno jednak jeho anorganické 

složení, zaměřené hlavně na obsah studovaných kovů, a také jeho organické složení včetně 

reaktivních skupin důležitých pro vazbu kovů z roztoků. 

Anorganická složka ořešáku 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. 
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Elementární obsah prvků (C, H, N, S) v ořešáku královském a obsah hlavních 

makroelementů byl stanoven v laboratořích Institutu geologického inženýrství,  

Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.  

Reaktivní skupiny ve vzorcích sorbentu významné pro vazbu kovů byly stanoveny 

metodou Fourierovou transformací na absorpční infračervené spektrum (FT-IR) ve 

zkušební laboratoři (akreditovaná ČIA dle EN ISO/IEC 17025 pod č. 1078), Laboratoř 

paliv, odpadů ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. 

Struktura ořešáku královského ve vzorku ořešáku královského bez aktivace, po 

aktivaci hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l a vzorku aktivovaného hydroxidem 

sodným o koncentraci 0,1 mol/l po biosorpci byla skenována laserovým, skenovacím, 

konfokálním mikroskopem Olympus OLS 3000 v laboratořích Institutu geologického 

inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.  

Obsahy kadmia, olova, mědi, zinku, chromu, železa, vápníku, hořčíku, draslíku 

a sodíku ve vzorcích odpadních vod před a po biosorpci byly analyzovány metodou 

plamenové atomové absorpční spektrometrie, na přístroji firmy VARIAN (Austrálie), 

v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity v Ostravě. Koncentrace kadmia i olova ve vzorku po biosorpci byly 

analyzovány metodou AAS podle normy ČSN ISO 8288 (757382) - Jakost vod - 

Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové 

absorpční spektrometrie. Při stanovení koncentrace vápníku hořčíku se postupovalo 

podle normy ČSN ISO 7980 (75 7383) - Jakost vod - Stanovení vápníku a hořčíku - 

Metoda atomové absorpční spektrometrie a dle změny k této normě Z1. Obsah draslíku 

a sodíku byl stanoven podle normy: ČSN ISO 9964-1,2 (75 7378) - Jakost vod - 

Stanovení sodíku a draslíku - Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční 

spektrometrie a část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie.  

5.2.1 Metodika stanovení hmotnostního podílu vody, sušiny a vlhkosti 

Každý druh biomasy má různou vlhkost, a proto může být různě kompaktní. Na 

základě toho je vhodné při biosorpčních experimentech pracovat se suchým sorbentem 

(Volesky, 2007). 

Vzhledem k tomu, že pro rostlinný materiál neexistuje platný předpis pro stanovení 

hmotnostního podílu sušiny, vody a hmotnostní vlhkosti, aplikovala jsem platnou normu 
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ČSN ISO 11465 (83 6635) Kvalita půdy – Stanovení hmotnostního podílu sušiny 

a hmotnostní vlhkosti půdy – Gravimetrická metoda. 

Pro stanovení hmotnostního podílu sušiny, vody a vlhkosti jsem používala 

gravimetrickou metodu a vzorky ořešáku královského jsem vážila na analytických váhách 

Denver typu TB-215D firmy Denver Instrument (Německo). 

Pro stanovení hmotnostního podílu sušiny, vody a vlhkosti biosorbentu je zapotřebí 

jen vzorek se zrnitostní třídou pod 4 mm, což jsem zajistila již při zrnitostní úpravě, 

protože jsem biosorbent sítovala na zrnitostní třídu 1–2 mm a 2–3 mm. 

5.2.2 Metodika stanovení specifického povrchu 

Specifický povrch je poměr vnějších (geometrických, mikroskopických, 

adsorptivních) povrchových zrn k jejich objemu nebo hmotnosti (Peszko, Nádoba, 2006). 

Stanovení specifického povrchu rostlinného materiálu patří rovněž k základním 

charakteristikám každého biosorbentu.  

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.  

5.2.3 Metodika studia mechanismu biosorpce 

Charakteristika sorpční účinnosti vybraného biosorbentu zahrnuje kromě 

modelování kinetiky a rovnováhy rovněž i studium mechanismu biosorpce. Podle 

Voleskeho (2003) lze u biomasy předpokládat dva hlavní mechanismy zodpovědné za 

sorpci kovů na povrch rostlinného materiálu. Biosorpce může probíhat nejčastěji 

prostřednictvím fyzikální adsorpce nebo iontové výměny (Volesky, 2003).  

Proces fyzikální adsorpce lze ověřit pomocí jodového adsorpčního čísla (adsorpce 

jodu), která je považována za důležitou veličinu pro charakteristiku adsorbentu. Jodové 

číslo je považováno za relativní indikátor pórovitosti. Rozumí se tím schopnost vázat na 

povrch materiálu ve vodném roztoku jodidu draselného jod přítomný v přebytku. Doba 

působení je zvolena tak, že se ustaví v praktických podmínkách adsorpční rovnováha. Jako 

jodové číslo (I) se uvádí množství jodu v miligramech, které je adsorbováno na gram tuhé 

fáze. Vysoká hodnota jodového adsorpčního čísla signalizuje velkou plochu povrchu 
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s výjimečnými vaznými místy na povrchu materiálu. Standardní metoda pro stanovení 

jodového čísla je popsána v normě US ASTM D4607-94 (2006) Standard Test Method for 

Determinaion of Iodine Number of Activated Carbon (Wang et al., 2008). 

Jodové číslo jsem vypočítala dle vztahu (2): 
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I

⋅
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kde je: 

I jodové číslo (mg/g); 

V1 objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s navážkou vzorku (ml); 

V2 objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci roztoku jodu, který byl 

v aktivaci s navážkou (ml); 

V3 objem roztoku thiosíranu spotřebovaného při slepém pokusu (ml); 

cI látková koncentrace roztoku jodu (mol/l); 

n navážka suchého vzorku (g); 

M molární hmotnost jodu (g/mol). 

Všechna měření byla provedena třikrát. Z tohoto důvodu jsou všechny uváděné 

hodnoty pro stanovení jodového čísla střední hodnotou průměru. 

Důkaz iontové výměny při adsorpci olova a kadmia ořešákem královským lze studovat 

na základě uvolnění Ca(II), Mg(II) a K(I) z tohoto materiálu do roztoku po sorpci těchto kovů. 

Reakce iontové výměny pak může být presentována rovnicí (3), (Fiol et al., 2006): 

                      ≡ S−M2/n(s) + Me2+(aq) ⇔ ≡ S−Me(s) + 
n

2 Mn+(aq)                (3) 

kde M2/n representuje draslík, hořčík nebo vápník v biosornentu a Me2+ kationty těžkých 

kovů ve vodném roztoku. 

Experiment dokazující existenci iontové výměny v mechanismu biosorpce olova 

a kadmia ořešákem královským byl součástí studia adsorpce těchto kovů z reálných vzorků 

vod. V reálných vzorcích vod byly sledovány kromě olova a kadmia také vstupní 

a výstupní koncentrace mědi, zinku, chromu a rovněž vstupní a výstupní koncentrace 

vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku, aby bylo možné zjistit, zda dochází k uvolnění 

vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku do roztoku po biosorpci těžkých kovů. Všechny 

experimenty byly prováděny vždy ve třech stejných pokusech, aby byla zachována 

reprodukovatelnost výsledku.  



 56 

Kationty mohou být k povrchu systému vázány elektrostatickými silami a rovněž 

mohou v okolí povrchu vibrovat. Může se tedy stát, že v některém okamžiku se iont 

dostane dál od povrchu a to umožní iontům v roztoku tento iont vytěsnit a zaujmout jeho 

místo. Tento proces se nazývá kationtová výměnná kapacita (KVK, anglicky Cation 

Exchange Capacity, CEC). Z tohoto důvodu lze kontrolu výměnných kladných iontů 

(vápník, hořčík, draslík, sodík) přítomných v materiálu, které se mohou uvolnit do roztoku 

vzhledem k adsorpci obou kovů, rovněž uskutečnit pomocí kationtové výměnné kapacity 

skořápky ořešáku královského (Fiol et al., 2006). 

Kationtová výměnná kapacita tedy určuje množství kationtů, které je daný systém 

schopen vázat. Zjednodušeně řečeno, kationty jako je draslík, sodík, vápník, hořčík, 

vodík aj. se vážou na záporně nabité částice v systému. Kationtová výměnná kapacita 

udává, kolik takových vazeb lze vytvořit. Systémy s nízkou hodnotou CEC (KVK) nejsou 

schopné udržet tyto kationty, naopak vysoká hodnota CEC (KVK) nám vypovídá o tom, že 

daný systém dokáže vázat a udržet kationty (Villaescusa et al., 2004; Zbíral, 2002).  

Vzhledem k tomu, že pro rostlinný materiál neexistuje platný předpis pro 

stanovení kationové výměnné kapacity, aplikovala jsem ve svém výzkumu platnou 

normu ČSN ISO 11260 (83 6225) – Kvalita půdy – Stanovení kationové výměnné 

kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoků chloridu barnatého. 

5.2.4 Metodika modelování kinetiky adsorpce 

V této kapitole budou popsány metody modelování kinetiky adsorpce, které určí 

dobu expozice nutnou pro danou biosorpci kovu do ustálení rovnováhy mezi dvěma 

fázemi, proto tyto experimenty musí předcházet před modelováním sorpčních izoterem 

(Volesky, 2003).  

Prvním krokem při modelování kinetiky adsorpce byla příprava modelových roztoků 

vybraných kovů. Z hlediska studia kinetiky adsorpce, které je důležité pro určení doby nutné 

pro ustanovení rovnováhy, by měl být roztok kovů připraven s nejvyšší možnou koncentrací, 

kterou je sorbent schopen sorbovat (Volesky, 2007). Výsledky biosorpčních experimentů 

olova i kadmia byly následně aplikovány na reálné vzorky odpadních vod. Pitter (1999) 

uvádí průměrnou koncentraci olova v průmyslových odpadních vodách až 100–200 mg/l. Na 

základě těchto podkladů jsem pro studium kinetiky zvolila maximální vstupní koncentrace 

modelových roztoků kadmia i olova 100 a 200 mg/l. Roztoky studovaných kovových iontů 
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potřebné pro vlastní biosorpční experimenty byly vždy připraveny v den užití. Pro přípravu 

modelových roztoků jsem používala standardy Cd(NO3)2.4 H2O, Pb(NO3)2 firmy PENTA, 

Česká republika. 

Následně jsem do plastových vzorkovnic navážila vzorky chemicky, tepelně 

a mechanicky připraveného sorbentu s navážkou 0,500 g a 1,000 g. Přesné navážky pro 

aktivaci jsem zvolila rovněž na základě zkušeností mnoha autorů (např. Ju et al., 2008; 

Chojnacka, 2007; Chojnacka et al., 2005). 

K odváženému vzorku jsem přidala 50 ml modelového roztoku studovaného kovu 

kovu o vstupní koncentraci 100 a 200 mg/l. Připravené vzorky modelových roztoků kovu 

se sorbentem jsem nechala třepat při sto padesáti otáčkách za minutu.  

Pro přehlednost uvádím souhrnnou tabulku označení a popisu vzorků biosorbentu 

pro studium kinetiky olova a kadmia (viz tabulka č. 7). 

Tabulka č. 7: Označení a popis vzorků biosorbentu pro modelování kinetiky olova i kadmia 

Popis vzorku /  
Doba sorpce Pb, Cd v h Zrnitost Chemická 

aktivace 
Navážka  
sorbentu 

Objem 
modelového 

roztoku kovu 

 O1/1-2/HCl/ 
 0; 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12; 24 

1-2 mm 0,1-M HCl 0,500 g a 1,000 g 50 ml 

 O2/2-3/HCl/ 
 0; 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12; 24 

2-3 mm 0,1-M HCl 0,500 g a 1,000 g 50 ml 

 O3/1-2/NaOH/ 
 0; 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12; 24 

1-2 mm 0,1-M NaOH 0,500 g a 1,000 g 50 ml 

 O4/2-3/NaOH/ 
 0; 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12; 24 

2-3 mm 0,1-M NaOH 0,500 g a 1,000 g 50 ml 

 O5/1-2/Redest./ 
 0; 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12; 24 

1-2 mm Redest. voda 0,500 g a 1,000 g 50 ml 

 O6/2-3/Redest./ 
 0; 0,5; 1; 3; 5; 7; 9; 12; 24 

2-3 mm Redest. voda 0,500 g a 1,000 g 50 ml 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – aktivační 
činidla 

V připravených vzorcích studovaného biosorbentu jsem stanovila počáteční hodnotu 

pH, teplotu a vstupní koncentrace studovaného kovu (Ci). V jednotlivých časových 

intervalech (0, 30, 60, 180, 300, 420, 540, 720, 1 440 min) jsem měřila jednak hodnotu pH, 
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teplotu a odebírala vzorky pro následné odstředění v odstředivce. Při volbě časových 

intervalů jsem vycházela z metodik mnoha autorů (např. Ju et al., 2008, Liu et al., 2008). 

Jednotlivé roztoky kadmia i olova byly ředěny tak, aby jejich koncentrace byla 

v rozsahu kalibračního grafu AAS (0,01-5 mg/l). Rovnovážné (zbytkové, finální) 

koncentrace kadmia i olova ve vzorku (cf) byly analyzovány metodou AAS. Všechny 

experimenty byly prováděny vždy ve třech stejných pokusech, aby byla zachována 

reprodukovatelnost výsledku.  

5.2.5 Metodika studia vlivu hodnoty pH na adsorpci 

Pokud má být biosorpce na odpadní biomasu rostlinného původu aplikovaná v praxi, 

je potřebné definovat optimální podmínky průběhu celého biosorpčního procesu. Jednou 

z takových podmínek je i určení optimální hodnoty pH roztoku studovaného kovu, která je 

významným parametrem a může řídit proces kovové sorbce na biosorbent. Ze studií mnoha 

autorů vyplývá, že se zvyšující se hodnotou pH roste i sorpce bivalentních kovů. Tento děj je 

přímo úměrný až do specifické hodnoty pH, která je pro každý kov a prostředí individuální 

a při které je adsorpce iontu kovu maximální (Nurchi and Villaescusa, 2008; Su et al., 2008). 

V rámci studia vlivu hodnoty pH na proces biosorpce olova a kadmia ořešákem královským 

jsem provedla níže popsané experimenty.  

Pro studium vlivu hodnoty pH jsem si zvolila zkoumaný rozsah hodnot pH 2-6 

(tj. 2, 3, 4, 5 a 6) a to pro oba studované kovy. Do naváženého množství (1,000 g) vzorku 

aktivovaného rostlinného materiálu jsem odměřila 50 ml modelového roztoku olova 

i kadmia o vstupních koncentracích 100 mg/l pro kadmium a 200 mg/l pro olovo. 

Přidáváním kyseliny dusičné o koncentraci 0,1 mol/l nebo hydroxidu sodného 

o koncentraci 0,1 mol/l bylo vždy dosaženo požadované hodnoty pH. Kyselina či zásada 

byla přidaváná v takovém množství, aniž by se změnil objem roztoku. Upravené vzorky 

modelových roztoků kovů se sorbentem jsem nechala třepat v třepacím inkubátoru, při sto 

padesáti otáčkách za minutu do ustálení rovnováhy. Následně jsem vzorky bisorbentu 

odstředila. Všechny experimenty byly prováděny vždy ve třech stejných pokusech, aby 

byla zachována reprodukovatelnost výsledku.  
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5.2.6 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Nejvíce informací o účinnosti dané adsorpce lze získat ze studia rovnováhy mezi 

pevnou (sorbent) a kapalnou fázi (modelový roztok kovu). Studie rovnováhy v systému 

modelový roztok kov-biosorbent určuje distribuci látky rozpuštěné v roztoku, rovněž 

kapacitu biosorbentu a účinnost vazby kovu. Vzhledem k tomu, že kovy mají různou 

afinitu k sorbentu a účinnost adsorpce každého kovu je vždy odlišná, určí se z distribuce 

mezi pevnou a kapalnou fází (Volesky, 2007). Strmost křivky adsorpční izotermy 

vypovídá o afinitě kovu k použitému biosorbentu. Adsorpční izoterma tak reprezentuje 

dynamický proces, který vyžaduje určitý čas pro dosažení rovnováhy mezi sorbovaným 

kovem a kovem rozpuštěným v roztoku. V tomto procesu nehraje počáteční koncentrace 

kovu žádnou roli. Významná je ale hodnota konečné neboli zbytkové koncentrace kovu 

(Horáková, 2006). 

Nejvíce informací o účinnosti dané sorpce lze získat tedy ze studia rovnováhy mezi 

pevnou a kapalnou fázi. Experiment zahrnuje systém, kde je známý objem modelového 

roztoku (V) o určité koncentraci kovu (ci), do kterého je přidáno známé množství 

biosorbentu (S). Takto připravené vzorky jsou třepány na třepačce do doby, která je nutná 

k dosažení adsorpční rovnováhy (Horáková, 2006). Je třeba poskytnout dostatek času, aby 

byla dosažena rovnováha mezi kovem odděleným na pevném sorbentu a koncentrací kovu 

v kapalné fázi. Pokud již nedochází ke změnám hodnot koncentrací kovu odděleného na 

biosorbentu a kovu v modelovém roztoku kovu, lze konstatovat, že bylo dosaženo 

rovnováhy mezi kovem vázaným na sorbentu a zbytkové koncentraci kovu v roztoku. 

Vzorek je pak filtrován a ve filtrátu se stanoví konečná (zbytková, rovnovážná) 

koncentrace kovu (cf). Ze zjištěných hodnot je vypočtena schopnost biosorbentu vázat kov 

(q), (viz rovnice 4). Adsorpční izotermy jsou pak vyjádřením grafické závislostí 

rovnovážné (konečné nebo zbytkové) koncentrace studovaného kovu v roztoku (cf) 

a adsorpce kovu na sorbent (q), (Veglio and Beolchini, 1997). 

Pro určení adsorpční izotermy je nutné provést následující kroky (Volesky, 2007): 

� Připravit roztoky kovů, které pokryjí celý rozsah koncentrací (od 0 až po tu 

maximální). 

� Nastavit důležité sorpční parametry (hodnotu pH, teplota atd.). 

� Stanovit počáteční koncentraci kovu (ci) ve všech vzorcích. 

� Použít vhodné vzorkovnice tak, aby bylo možné pracovat s 30–150 ml 

kapaliny. 
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� Navážit přesné množství biosorbentu (S v g).  

� Po přidání biosorbentu do vzorku, je třeba zajistit neustálé míchání roztoku po 

určitou dobu. 

� Ujistit se, že důležitý sorpční parametr (hodnota pH) je v průběhu experimentu 

konstantní (přidáním kyseliny nebo zásady, které však nesmí příliš změnit 

objem roztoku). 

� Stanovit rovnovážnou (zbytkovou, finální) koncentrací kovu (cf), která se 

používá pro výpočet adsorpce kovu. 

� Vypočítat adsorpci kovu (q) dle vzorce (viz rovnice 4).  

� Graficky vyjádřit adsorpční izotermu (závislost adsorpce kovu q na rovnovážné 

koncentraci kovu cf ). 

Kvalita sorbentu je hodnocena podle toho, kolik iontu kovů může vázat a udržet je 

ve „stacionární“ formě. Za tímto účelem se vždy určuje adsorpce kovu (q) na sorbent, tedy 

množství kovu vázaného na jednotku sorbentu (hmotnost, objem atd.). Výpočet adsorpce 

kovu (miligram kovu na gram suchého sorbentu) je založeno na hmotné bilanci sorpčního 

systému.  

Množství kovu vázaného na sorbent (adsorpce kovu) lze vypočítat následovně 

(Volesky, 2003): 

                                                      
( )

S

ccV
q fi −⋅

=                                                       (4) 

kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g); 

V  objem roztoku nosného kovu se sorbentem (l); 

ci a cf počáteční a rovnovážné (zbytkové) koncentrace kovu v roztoku (mg/l); 

V(ci) všechny kovy v systému (mg/l);     

V(cf)  kovy, které byly odstraněny z roztoku (mg/l);    

S množství suchého sorbentu přidaného do roztoku (g). 

Adsorpce kovu (q) může být vyjádřena v různých jednotkách v závislosti na účelu 

využití (Volesky, 2003): 

� Pro praktické využití se používá jednotka miligram kovu vázaného na sorbent 

na gram suchého sorbentu (mg/g). 

� Při kolonovém využití se používá jednotka mg/l. 



 61 

� Při práci se stechiometrickým procesem, který studuje mechanismus vazby 

kovu s reaktivními místy, je vhodné využít jednotky mmol/g. 

K popisu adsorpčních izoterem se používají klasické adsorpční modely, protože 

proces biosorpce je zřídka uniformní. Vedle tohoto velice jednoduchého modelu 

(viz rovnice 5) byly navrženy i složitější modely. Nejčastěji se využívá vyjádření pomocí 

Langmuirovy a Freundlichovy izotermy. Langmuirova izoterma má hyperbolický tvar. 

Langmuir považval biosorpci za chemický proces a předpokládal, že síly potřebné na 

chemickou vazbu povrchových atomů (celkový počet reaktivních míst), se nerozšíří více 

než na průměr jedné molekuly sorbentu, a proto jsou sorpce omezeny jen na 

monomolekulární vrstvu. Z tohoto důvodu lze Langmuirův model aplikovat na 

monomolekulární vrstvu sorpce na homogenním povrchu obsahující konečné množství 

dostupných míst a je vyjádřena následující rovnicí (Volesky, 2003, Bulgariu et al., 2007): 

                                                    
f

f

bc

bc
qq

+
=

1max                                                       (5) 

kde je: 
q adsorpce kovu (mg/g); 

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

b Langmuirova konstanta souvisí s afinitou mezi kovem a sorbentem; 

cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg/l). 

Langmuirova konstanta b je vyjádřena vztahem 1/K. Pokud je hodnota b vysoká 

a hodnota K malá, lze usuzovat vysokou afinitu kovu k sorbentu. Maximální adsorpce 

kovu za stanovených podmínek (qmax) je pak celkový počet reaktivních míst, která jsou 

dostupná pro biosorpci a q je skutečný počet obsazených míst kovem v rovnovážné 

koncentraci (zbytkové) kovu cf.  
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Langmuirovy parametry mohou být určeny z lineárních forem rovnice (5). 

Nejčastěji používané lineární formy Langmuirovy rovnice (6, 7) jsou uvedeny v tabulce 8: 

Tabulka č. 8: Lineární formy Langmuirovy rovnice (Balan et al. 2008) 

Langmuir ův model Lineární rovnice Grafická závislost   

Langmuir model 1 
bqq

c

q

c ff

maxmax

1+=  f
f cvs

q

c
 (6) 

Langmuir model 2 
maxmax

111

qbcqq f

+=  
fc

vs
q

11
  (7) 

Pozn. q - adsorpce kovu (mg/g); qmax - maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg/g);  
b - Langmuirova konstanta; cf  - rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg/l). 

Freundlichův model je založen na různorodé distribuci aktivních míst. Freundlichův 

model lze tedy použít na sorpci na vysoce různorodém povrchu a může popisovat sorpční 

proces ze zředěných roztoků kovu prostřednictvím empirické exponenciální rovnice, která 

má tvar (Volesky, 2003, Bulgariu et al., 2007): 

                                                            
)/1( n

fCkq ⋅=                                                       (8) 

kde je: 
q adsorpce kovu (mg/g); 

k indikátor sorpční kapacity (úměrný ke specifickému povrchu); 

n Freundlichova konstanta, která charakterizuje afinitu mezi sorbentem a iontem 

kovu (Freundlichova konstanta může být stanovena z lineární rovnosti); 

cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg/l). 

Nevýhodou modelu Freundlichovy izotermy je, že nelze předem určit maximální 

adsorpci a ukázat konečnou adsorpční koncentraci sorbentu, ale proto může být aplikována 

i v nízkém rozsahu koncentrací cf. Freundlichovy parametry mohou být určeny z lineárního 

tvaru rovnice 9 s grafickou závislostí log q versus log cf (Balan et al. 2008): 

                                              fC
n

kq log
1

loglog +=                                                 (9) 

kde je: 
q adsorpce kovu (mg/g); 

k indikátor sorpční kapacity (úměrný ke specifickému povrchu); 
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n Freundlichova konstanta, která charakterizuje afinitu mezi sorbentem a iontem 

kovu (Freundlichova konstanta může být stanovena z lineární rovnosti); 

cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg/l). 

Pro vlastní experiment modelování adsorpčních izoterem studovaných kovů (Cd, Pb) 

jsem si nejdříve připravila modelové roztoky těchto kovů ze standardů Cd(NO3)2.4 H2O, 

Pb(NO3)2 firmy PENTA, Česká republika. Z výsledků modelování kinetiky jsem zjistila, že 

optimální maximální vstupní koncentrace pro kadmium je 100 mg/l a pro olovo 200 mg/l. 

Pro určení rovnováhy mezi kovem sorbovaným biosorbentem a koncentrací kovu v roztoku 

je důležité připravit si modelové roztoky kovů, které pokryjí rozsah od nulové až po tu 

maximální koncentrací. Na základě těchto skutečností jsem pro studium rovnováhy zvolila 

vstupní koncentrace modelových roztoků kadmia 0 mg/l, 20 mg/l, 40 mg/l, 60 mg/l, 80 mg/l 

a 100 mg/l. Při modelování adsorpčních izoterem kadmia jsem použila vstupní koncentrace 

0 mg/l, 40 mg/l, 80 mg/l, 120 mg/l, 160 mg/l a 200 mg/l. 

 Navážila jsem přesná množství vzorků biosorbentu (1,000 g), ke kterým jsem 

přidala 50 ml modelového roztoku kovu Cd a Pb o příslušné koncentraci. Takto 

připravené vzorky pro modelování izoterem jsem nechala třepat v třepacím inkubátoru 

při sto padesáti otáčkách za minutu do ustálení rovnováhy. Po celou dobu experimentu 

jsem pravidelně sledovala teplotu a hodnotu pH. Konstantní hodnotu pH jsem zajistila 

přídavky kyseliny (0,1-M HNO3) případně zásady (0,1-M NaOH). Kyselinu či zásadu 

jsem přidávala v takovém množství, aniž by se změnil objem roztoku. Konstantní 

hodnotu teploty jsem udržovala pomocí třepacího inkubátoru. V čase vytvoření adsorpční 

rovnováhy jsem analyzované vzorky odebrala a odstředila. 

Vstupní i rovnovážné (zbytkové finální) koncentrace studovaných kovů byly 

analyzovány metodou AAS. Na základě zjištěných hodnot jsem vypočítala adsorpci kovů 

podle vzorce 4. Adsorpční izotermy kadmia i olova jsou graficky vytvořeny pomocí 

programu „OriginLab“ (viz obrázek 22, 23). Všechny experimenty byly prováděny vždy 

ve třech stejných pokusech, aby byla zachována reprodukovatelnost výsledku. Z tohoto 

důvodu jsou všechny uváděné hodnoty modelování sorpčních izoterem střední hodnotou 

průměru. 
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5.2.7 Metodika laboratorního experimentu adsorpce studovaných těžkých kovů 

biosorbentem z reálných vzorků odpadních vod 

Pro testování možnosti praktického využití ořešáku královského pro odstranění 

olova a kadmia z odpadních vod jsem si zvolila tři reálné vzorky odpadních vod. Jedná se 

o odpadní vodu z povrchové úpravy kovů (oplachová voda), odpadní voda z galvanovny 

a provozní voda, která se používá jako přídavná voda do úpravny uhlí. 

Při odběru vzorků odpadních vod bylo postupováno dle platného předpisu  

ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 10: Pokyny pro odběr 

vzorků odpadních vod. 

Pro studium adsorpce vybraných kovů ořešákem královským z reálných vzorků 

odpadních vod jsem použila pouze biosorbent aktivovaný hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 1-2 mm a 2-3 mm, který se na základě poznatků studia 

kinetiky olova i kadmia, také podle studia adsorpčních izoterem obou kovů, rovněž ze 

závěru specifického povrchu a ze stanovení jodového jeví jako nejvhodnější vzorek 

ořešáku královského pro biosorpci kovů z odpadních vod. 

K přesně naváženému množství (1,000 g) chemicky, tepelně a mechanicky 

připravenému vzorku ořešáku královského jsem přidala 50 ml vzorku odpadní vody. 

Jednotlivé vzorky obsahující příslušnou odpadní vodu se sorbentem jsem nechala třepat 

v třepacím inkubátoru při sto padesáti otáčkách za minutu do ustálení adsorpční rovnováhy,  

Po ustálení adsorpční rovnováhy jsem vzorky odebrala a odstředila na odstředivce. 

Ve vstupních a výstupních vzorcích příslušné odpadní vody se sorbentem byl sledován 

nejen obsah olova, kadmia, ale i mědi, zinku, železa, chromu, vápníku, hořčíku, draslíku, 

sodíku, protože odpadní vody jsou komplexní matricí obsahující více kovů současně. Na 

povrchu biosorbentu může ve vodném prostředí docházet k soupeření kovových iontů 

o aktivní místa přítomné právě v buněčné stěně tohoto biologického materiálu.  

Výsledné hodnoty všech ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod byly 

hodnoceny podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterou se mění nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

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

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
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6. VÝSLEDKY A DISKUSE 

6.1 Hodnocení chemického složení bisorbentu 

Vzhledem k tomu, že pro studium schopnosti biosorpce byl biosorbent různě 

upravován aktivačními činidly a také proto, že je nutné znát, zda a v jakém množství jsou 

studované těžké kovy obsaženy v samotném biosorbentu, byl v jednotlivých vzorcích 

biosorbentu stanoven obsah olova i kadmia. Vstupní obsah olova a kadmia ve vzorcích 

biosorbentu jsou uvedený v tabulce 9.  

Tabulka č. 9: Vstupní obsah olova a kadmia v jednotlivých vzorcích skořápky ořešáku královského 

Olovo Kadmium 
Označení vzorků 

mg/kg sušiny  mg/kg sušiny  

O1/1-2/HCl 2,20 ± 0,44 < 0,1  

O2/2-3/HCl 1,94 ± 0,39  < 0,1  

O3/1-2/NaOH 0,59 ± 0,12  < 0,1  

O4/2-3/NaOH 1,31 ± 0,26  < 0,1  

O5/1-2/Redest.  0,58 ± 0,12  < 0,1  

O6/2-3/Redest.  0,35 ± 0,07  < 0,1  

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná 
voda) - aktivační činidla 

Na základě naměřených hodnot vstupního obsahu olova v jednotlivých vzorcích 

biosorbentu lze konstatovat, že vzorky aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 

0,1 mol/l a kontrolní vzorek aktivovaný redestilovanou vodou vykazují podobný obsah 

olova. U vzorku ořešáku královského aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l jsou hodnoty koncentrací olova vyšší než u aktivovaného 

biosorbentu hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l a neaktivovaným vzorkem. 

Vstupní koncentrace kadmia jsou u všech vzorků ořešáku královského stejné, obsah 

kadmia je menší než 0,1 mg/kg sušiny. 

Elementární obsah prvků stanovený ve skořápce ořešáku královského před aktivaci 

je následující: 51,2 % uhlíku; 5,8 % vodíku; 0,1 % dusíku; 0,14 % síry; 0,34 % fosforu; 

0,51 % draslíku; 0,12 % vápníku a 0,22 % hořčíku a malé množství minerálních sloučenin, 

které se uvádějí jako obsah popela v ořešáku královském (0,9 %). 
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Obsah organické složky biosorbentu byl stanoven ve vstupních vzorcích tedy před 

chemickou úpravou. Skořápka ořešáku královského je tvořena třemi základními látkami, 

a sice celulosou (40,5 %), hemicelulosou (23,8 %) a ligninem (20,3 %).  

Na povrchu buněčné stěny je velké množství různých funkčních skupin, které jsou 

schopny zachytit a vázat více kovů z roztoků. Většina funkčních skupin má v infračerveném 

spektru charakteristické pásy. Na základě známých charakteristických pásů funkčních 

skupin, lze získat z infračerveného spektra informace o struktuře materiálu. Všechny vzorky 

ořešáku královského vykazovaly velmi podobný průběh FT-IR spektra, což je patrné 

i z obrázku 14.  

 

Obrázek č. 14: FT-IR spektra vzorků ořešáku královského 
Vysvětlivky : VKA-1 (vzorek aktivovaný 0,1-M HCl, zrnitost 1-2 mm); VKA-2 (vzorek aktivovaný  
0,1-M HCl, zrnitost 2-3 mm);  VZ-3 (vzorek aktivovaný 0,1-M NaOH, zrnitost 1-2 mm); VZ-4 (vzorek 
aktivovaný 0,1-M NaOH, zrnitost 2-3 mm); VKA-5 (vzorek aktivovaný redestilovanou vodou, zrnitost  
1-2 mm); VKA-6 (vzorek aktivovaný redestilovanou vodou, zrnitost 2-3 mm). 

Vhledem k tomu, že všechny vzorky biosorbentu vykazují obdobný průběh  

FT-IR spekter, proto jsem jednotlivé reaktivní (funkční) skupiny ve struktuře skořápky ořešáku 

královského určila jen pomocí FT-IR spektra vzorku č. 4 (aktivovaný hydroxidem sodným 
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o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 2-3 mm), (viz obrázek č. 15). Vzorek č. 4 byl vybrán na 

základě výsledků a závěrů následujících studií: kinetiky olova a rovněž specifického povrchu 

a jodového čísla. 

 

Obrázek č. 15: FT-IR spektrum vzorku ořešáku královského aktivovaného hydroxidem 
sodným o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitostí 1-2 mm 

Obecně platí, že při nejvyšších vlnočtech se projevují charakteristické frekvence 

valenčních vibrací vazeb C–H, N–H, O–H, na nichž se podílí velmi lehký atom 

vodíku (3 700–2 400 cm-1). Charakteristické frekvence valenčních vibrací trojných vazeb 

se projevuje při vyšších vlnočtech (2 400–1 900 cm-1) než charakteristické frekvence 

valenčních vibrací dvojných vazeb (1 900–1 500 cm-1). V oblasti pod 1 500 cm-1 se 

projevují valenční vibrace těžších atomů, dále vibrace deformační, které se vyznačují 

nižšími silovými konstantami než valenční vibrace celého zbytku molekuly. Na základě 

této skutečnosti je oblast infračerveného spektra s vlnočty nižšími než 1 500 cm-1 velmi 
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bohatá na absorpční pásy a prakticky nelze nalézt dvě různé molekuly, poskytující shodné 

infračervené spektrum v této oblasti. Pásy v oblasti 500–400 cm-1 jsou i proto nazývané 

oblastí „otisku palce“ (fingerprint region). V této oblasti lze většinou přiřadit určitým 

atomovým skupinám pouze zvláště intenzivní pásy (Červinka a kol., 1991).  

V infračerveném spektru znázorněném na obrázku 15, je patrný široký pás 

s maximem 3 400 cm-1 v oblasti 3 050-3 600 cm-1. Tuto oblast spektra jsem přiřadila O-H 

skupině (alkoholy), protože alkoholy mají charakteristickou absorpci valenční vibrace vazby 

O−H v oblasti 3 400-3 650 cm-1. Přesná poloha tohoto absorpčního pásu závisí na rozsahu 

vytvořených vodíkových vazeb v molekule. Neasociované alkoholy mají poměrně ostrý 

absorpční pás kolem 3 600 cm-1, zatímco vodíkovými vazbami vázané alkoholy mají širší 

absorpční pás v oblasti 3 300-3 400 cm-1. Alkoholy mají rovněž patrný intenzivní absorpční 

pás valenční vibrace vazby C−O kolem 1 050 cm-1 (McMurry, 2007).  

V pásu 3 300-3 500 cm-1 rovněž absorbují primární a sekundární aminy, avšak 

absorpční pásy aminů jsou obecně ostřejší a méně intenzivní než pásy hydroxylových 

skupin. U primárních aminů je to dvojice pásů při 3 350 a 3 450 cm-1, u sekundárních aminů 

je to jeden pás při 3 350 cm-1 (Janeczková, Klouda, 2001). 

Vedle charakteristického pásu O−H vazby při 3 500 cm-1 se navíc vyskytují obvyklé 

absorpční pásy aromatického kruhu fenolů při 1 500 a 1 600 cm-1. 

Pás valenční vibrace vazby C≡C v alkynech by měl být v oblasti 2 100 až 2 260 cm-1, 

kde alkyny mají intenzivní pás pro trojnou vazbu uvnitř řetězce. Alkyny s koncovou 

(terminální) trojnou vazbou by měly mít charakteristický ostrý a intenzivní pás valenční 

vibrace ≡C−H při 3 300 cm-1. Na základě infračerveného spektra ořešáku královského lze 

konstatovat, že se ve vzorku ořešáku se nenachází trojná vazba uvnitř řetězce alkynů ani 

koncová trojná vazba alkynů (McMurry, 2007). 

Alkeny mají několik charakteristických valenčních vibrací. Vinylová vazba =C−H 

absorbuje v oblasti 3 020 až 3 100 cm-1. Velmi slabý a často málo zřetelný absorpční pás 

vazby C=C bývá kolem 1 650 cm-1. Na základě popisu infračervených spekter alkenů mohu 

konstatovat, že se ve spektru vzorku ořešáku královského neobjevila absorpce vazby C=C.  

Aromatické sloučeniny, jako je benzen, mají slabý pás valenční vibrace C−H při  

3 030 cm-1. Dále mají řadu slabých pásů v oblasti 1 660 cm-1  a 2 000 cm-1 a řadu pásů střední 

intenzity v oblasti 1 450-1 600 cm-1. Tyto pásy jsou způsobeny složitými vibračními pohyby 

aromatického kruhu. V infračerveném spektru vzorku ořešáku královského lze vidět řadu pásu 
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střední intenzity v oblasti 1 450 až 1 600 cm-1. Na základě této skutečnosti lze prokázat 

přítomnost aromatických sloučenin v ořešáku královském (Červinka a kol., 1991). 

Infračervená spektra alkanů nemají velkou informační hodnotu, protože v alkanech 

nejsou přítomné žádné funkční skupiny a všechny absorpce jsou způsobeny vibracemi vazeb 

C−H a C−C. Vazby C−H v alkanech se projevují jako intenzivní absorpční pásy mezi 2 850 

a 2 960 cm-1. Jednoduchým vazbám C−C odpovídá více pásů v oblasti 800 až 1 300 cm-1. 

Vzhledem k tomu, že většina organických sloučenin obsahuje z velké části nasycený 

uhlovodíkový skelet, nachází se tyto charakteristické pásy ve spektrech téměř všech 

organických sloučenin. V infračervených spektrech ořešáku královského je rovněž patrný tento 

charakteristický pás valenčních vibrací vazeb C−H při 2 800-3 000 cm-1, kde se nacházejí 

absorpční pásy C-H ve sloučeninách methylu a methylenové skupině ve struktuře ligninu 

(Pavana et al., 2008).  

 V oblasti 1 670 až 1 780 cm-1 se nachází ostrý intenzivní pás karbonylové skupiny. 

Přesná poloha absorpčního pásu v této oblasti by měla umožnit určit i typ karbonylové skupiny 

– aldehyd, keton, ester apod. Nasycené aldehydy mají absorpci karbonylové skupiny 

v blízkosti 1 730 cm-1, ale konjugace karbonylové skupiny s dvojnou vazbou nebo 

aromatickým kruhem se posouvá asi o 25 cm-1, do blízkosti 1 705 cm-1. Nasycené alifatické 

ketony a cyklohexanony absorbují v blízkosti 1 715 cm-1 a konjugace s dvojnou vazbou nebo 

aromatickým kruhem polohu absorpce opět posouvá k nižším hodnotám asi o 30 cm-1, mezi 

1 685-1 690 cm-1. Pro různé aldehydy nebo ketony stejného typu jsou dány hodnoty 

s intenzivní absorpcí při 1730 cm-1  pro aldehyd a s absorpcí 1 750 cm-1 pro cyklopentanon 

(keton). V oblasti 1 730–1 760 cm-1 se v infračerveném spektru nachází ostrý pás s maximem 

v 1 750 cm-1, který odpovídá ketonu (cyklopentanon), (McMurry, 2007).  

Nasycené estery absorbují při 1 735 cm-1 a esterové skupiny vázané na aromatické 

jádro nebo dvojnou vazbu při 1 715 cm-1 (Janeczková, Klouda, 2001). Vzhledem k absenci 

tohoto absorpčního pásu mohu tedy konstatovat, že esterové skupiny nejsou přítomné ve 

struktuře ořešáku královského.  

6.2 Hodnocení hmotnostního podílu vody, sušiny a vlhkosti 

V tabulce 10 jsou uvedeny jednak jednotlivé naměřené hodnoty potřebné ke 

stanovení hmotnostního podílu sušiny, obsahu vody a vlhkosti, ale také vypočtené hodnoty 

hmotnostního podílu sušiny, obsahu vody a hmotnostní vlhkosti.  
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Tabulka č. 10: Vypočtené hodnoty hmotnostního podílu sušiny, vody a vlhkosti 

Wdm   W Wvl  m0 m1 m2 Wdm 
průměr. 

W  
průměr. 

Wvl 
průměr. Označení vzorku 

g g g % % % % % % 

 O1/1-2/HCl 25,01 35,28 34,96 96,82 3,28 3,18 

 O1/1-2/HCl 25,01 35,87 35,49 96,53 3,59 3,47 

V
zo

re
k 

1 

 O1/1-2/HCl 19,58 30,37 30,02 96,73 

96,69 

3,38 

3,42 

3,27 

3,31 

 O2/2-3/HCl 19,55 30,10 29,98 98,83 1,19 1,17 

 O2/2-3/HCl 19,55 30,23 30,12 98,91 1,11 1,09 

V
zo

re
k 

2 

 O2/2-3/HCl 19,47 30,30 30,17 98,78 

98,84 

1,23 

1,18 

1,22 

1,16 

 O3/1-2/NaOH 26,74 37,28 36,90 96,34 3,79 3,66 

 O3/1-2/NaOH 26,74 37,00 36,62 96,24 3,91 3,76 

V
zo

re
k 

3 

 O3/1-2/NaOH 19,31 30,19 29,82 96,57 

96,38 

3,55 

3,75 

3,43 

3,62 

 O4/2-3/NaOH 19,55 29,61 29,40 97,99 2,05 2,01 

 O4/2-3/NaOH 19,55 29,93 29,72 98,02 2,02 1,98 

V
zo

re
k 

4 

 O4/2-3/NaOH 20,85 31,42 31,16 97,54 

97,85 

2,52 

2,20 

2,46 

2,15 

 O5/1-2/Redest. 19,94 30,52 30,22 97,15 2,94 2,85 

 O5/1-2/Redest.  19,94 30,12 29,84 97,22 2,86 2,78 

V
zo

re
k 

5 

 O5/1-2/Redest. 21,74 32,18 31,94 97,66 

97,34 

2,39 

2,73 

2,34 

2,66 

 O6/2-3/Redest.  19,04 30,02 29,85 98,48 1,55 1,52 

 O6/2-3/Redest.  19,05 29,24 29,04 98,00 2,04 2,00 

V
zo

re
k 

6 

 O6/2-3/Redest.  28,71 39,15 38,96 98,24 

98,24 

1,80 

1,80 

1,76 

1,76 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – aktivační 
činidla; m0 - hmotnost váženky; m1 – hmotnost váženky + vzorek před vysušením; m2 – hmotnost váženky +  vzorek 
po vysušení; Wdm – hmotnostní podíl sušiny; W – hmotnostní podíl vody; Wvl – hmotnostní podíl vlhkosti 

Průměrné hodnoty hmotnostního podílu sušiny se pohybovaly v rozmezí 96–99 %. 

Nejnižší hmotnostní podíl sušiny (96 %) odpovídá biosorbentu ořešáku královského 

aktivovaného hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 1–2 mm a nejvyšší 

hmotnostní podíl sušiny (99 %) měl vzorek aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 2–3 mm. Nejvyšší průměrný hmotnostní podíl vody (4 %) 

měl sorbent aktivovaný hydroxidem sodným se zrnitostí 1–2 mm a naopak nejnižší 

hmotnostní podíl vody (1 %) jsem naměřila u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l (zrnitost 2–3 mm). Stejný průběh hodnot jako 

u hmotnostního podílu vody měly i vypočtené hodnoty hmotnostního podílu vlhkosti, 

přičemž průměrné hodnoty hmotnostního podílu vlhkosti se pohybovaly v rozmezí 1–4 %. 
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6.3 Hodnocení specifického povrchu biosorbentu 

Výsledky stanovení specifického povrchu ve zkoumaných vzorcích jsou uvedeny 

v tabulce 11.  

Tabulka č. 11: Specifický povrch a objem póru zkoumaných vzorků ořešáku královského 

Specifický povrch Objem pórů 
Označení vzorků 

m2/g m3/g 

O1/1-2/HCl 0,361 0,0002 

O2/2-3/HCl 0,200 0,0001 

O3/1-2/NaOH 0,230 0,0001 

O4/2-3/NaOH 0,378 0,0002 

O5/1-2/Redest.  0,197 0,0001 

O6/2-3/Redest.  0,178 0,0001 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná 
voda) – aktivační činidla 

Na základě naměřených hodnot specifického povrchu lze konstatovat, že největší 

specifický povrch (0,378 m2/g) má vzorek ořešáku aktivovaný hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 2-3 mm. Druhou nejvyšší hodnotu specifického povrchu 

jsem zaznamenala u vzorku ořešáku královského aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 1-2 mm (0,361 m2/g). Naopak nejnižší specifický povrch 

u vzorků ořešáku královského (0,178 m2/g u zrnitosti 2-3 mm; 0,197 m2/g u zrnitosti 1-2 mm) 

byl při aktivaci vzorků biosorbentu pouze redestilovanou vodou. 

Srinivasan a Viraraghavan (2008) studovali skořápky ořešáku královského pro 

odstranění ropných látek z vod. Součástí jejich studie byla i charakteristika zvoleného 

biosorbentu, kde měřili specifický povrch ořešáku královského rovněž metodou 

nízkoteplotní adsorpce dusíku na přístroji ASAP 2010 firmy Micromeritics Instrument 

corporation (Georgia, USA), (Srinivasan and Viraraghavan, 2008). Autoři uvádějí 

hodnotu specifického povrchu 0,1713 m2, což přibližně souhlasí s hodnotami 

naměřených ve studovaných vzorcích ořešáku královského aktivovaného redestilovanou 

vodou. Mnou studované vzorky ořešáku královského aktivovaného hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l a kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l dokonce 

dosahují o polovinu vyšších hodnot specifického povrchu než vzorky ořešáku studované 

Srinivasanem a jeho spolupracovníky. 
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Na obrázku 16 je patrná poměrně stejnorodá, mikroskopická pórovitost a síťová 

povrchová struktura celulosy, která je podle Bayramŏglu a Arica (2008) považována za 

faktor poskytující zvýšení celkové plochy povrchu. 

                         a)                                                                 b) 

    
c) 

 
Obrázek č. 16: Struktura ořešáku pod laserovým, skenovacím, konfokálním mikroskopem 

Olympus OLS 3000 (měřítko 30 µm) 
Vysvětlivky:  a) vzorek ořešáku královského bez aktivace b) vzorek ořešáku královského po aktivaci hydroxidem 
sodným o koncentrací 0,1 mol/l a zrnitostí 2-3 mm c) vzorek ořešáku královského aktivovaný hydroxidem sodným 
o koncentrací 0,1 mol/l a zrnitostí 2-3 mm po biosorpci 

6.4 Hodnocení mechanismu biosorpce 

Naměřené hodnoty jodových čísel, které jsou důležité pro důkaz fyzikální adsorpce, 

jsou uvedeny v tabulce 12. Vysoká hodnota jodového adsorpčního čísla signalizuje velkou 

plochu povrchu s výjimečnými vaznými místy na povrchu materiálu. Jak je patrné 

z tabulky 12, průměrné hodnoty jodových čísel u všech vzorků ořešáku královského jsou 

velmi podobné a pohybují se v rozmezí hodnot 326-350 mg/g. U vzorků biosorbentů 

aktivovaných hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l je patrný nevýznamný rozdíl 

v hodnotách jodových čísel pouze jen o 5 mg/g. Vůbec „nejvyšší“ jodové číslo (350 mg/g) 

a tedy největší schopnost fyzikální adsorpce jsem zaznamenala u sorbentu aktivovaného 
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hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitostí 2–3 mm, což odpovídá i výsledkům 

specifického povrchu. 

Tabulka č. 12: Jodová čísla pro jednotlivé vzorky biosorbentů 

cI M n V1 V2 V3 I I prům.  
Označení vzorku 

mol/l g/mol g ml ml ml mg/g mg/g 

 O1/1-2/HCl 0,0314 253,81 0,2001 25 20,58 31,79 351,20 

 O1/1-2/HCl 0,0307 253,81 0,2000 25 20,69 31,11 326,29 

V
zo

re
k 

1 

 O1/1-2/HCl 0,0311 253,81 0,2000 25 20,32 31,54 351,52 

343 

 O2/2-3/ HCl 0,0314 253,81 0,2001 25 21,03 31,79 336,94 

 O2/2-3/ HCl 0,0307 253,81 0,2000 25 20,96 31,11 317,99 

V
zo

re
k 

2 

 O2/2-3/HCl 0,0311 253,81 0,2000 25 20,97 31,54 331,15 

329 

 O3/1-2/NaOH 0,0314 253,81 0,2000 25 20,48 31,79 354,34 

 O3/1-2/NaOH 0,0307 253,81 0,2000 25 20,46 31,11 333,66 

V
zo

re
k 

3 

 O3/1-2/NaOH 0,0311 253,81 0,2000 25 20,47 31,54 346,82 

345 

 O4/2-3/NaOH 0,0314 253,81 0,2000 25 20,35 31,79 358,23 

 O4/2-3/NaOH 0,0307 253,81 0,2001 25 20,21 31,11 341,49 

V
zo

re
k 

4 

 O4/2-3/NaOH 0,0311 253,81 0,2000 25 20,32 31,54 351,52 

350 

 O5/1-2/Redest.  0,0314 253,81 0,2000 25 20,94 31,79 339,93 

 O5/1-2/Redest.  0,0307 253,81 0,2000 25 20,91 31,11 319,56 

V
zo

re
k 

5 

 O5/1-2/Redest.  0,0311 253,81 0,2000 25 20,82 31,54 335,85 

332 

 O6/2-3/Redest.  0,0314 253,81 0,2000 25 21,23 31,79 330,84 

 O6/2-3/Redest.  0,0307 253,81 0,2000 25 21,03 31,11 315,80 

V
zo

re
k 

6 

 O6/2-3/Redest.  0,0311 253,81 0,2000 25 20,93 31,54 332,41 

32 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda)  – aktivační 
činidla; cI – látková koncentrace roztoku jodu; M – molární hmotnost jodu; n – navážka ořešáku; V1 – objem 
roztoku jodu; V2 – objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci; V3 – objem roztoku thiosíranu 
sodného při titraci slepého vzorku; I – hodnota jodového čísla; Iprům. – průměrná hodnota jodového čísla 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný předpis, podle kterého bych mohla srovnat 

vypočtené hodnoty jodových čísel, mohu pouze tyto hodnoty porovnat se studií Amudy a jeho 

spolupracovníku (2007), kteří se zabývali odstraněním těžkým kovů z průmyslových 

odpadních vod využitím aktivací upravených skořápek kokosového ořechu. V rámci své studie 

rovněž měřili hodnotu jodového čísla. Jejich naměřené hodnoty jodových čísel pro různě 

aktivované vzorky biosorbentu se pohybují v rozmezí hodnot 132-210 mg/g  

(Amuda et al., 2007). Mnou vypočtené hodnoty jodových čísel u všech vzorků ořešáku 
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královského jsou vyšší a pohybují v rozmezí hodnot 326-350 mg/g. Na základě této 

skutečností mohu konstatovat, že mnou připravené vzorky ořešáku královského mají vyšší 

schopnost fyzikální adsorpce kovů. 

Důkaz existence iontové výměny v mechanismu biosorpce olova a kadmia ořešákem 

královským byl součástí studie adsorpce těchto kovů z reálných vzorků odpadních vod 

Průměrné hodnoty vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku ve vstupních a výstupních vzorcích 

odpadních vod po biosorpci jsou uvedeny v tabulkách č. 13, 14, 15). 

Tabulka č. 13: Průměrné hodnoty koncentrace vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku ve vstupních 
a výstupních vzorcích oplachové vody z povrchové úpravy kovů (Voda I.) po biosorpci 

ρ(Ca) ρ(Mg) ρ(K) ρ(Na) 

mg/l mg/l mg/l mg/l 
Označení 
vzorků 

(Voda I.) 
Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup 

42,44 43,41 3,24 2,98 3,05 3,53 1,02 1,18 
O1/1-2/HCl 

± 2,04 ± 2,92 ± 0,39 ± 0,36 ± 0,37 ± 0,25 ± 0,04 ± 0,09 

42,44 43,47 3,24 2,67 3,05 3,76 1,02 1,26 
O2/2-3/HCl 

± 2,04 ± 2,62 ± 0,39 ± 0,26 ± 0,37 ± 0,35 ± 0,04 ± 0,11 

42,44 43,46 3,24 2,67 3,05 3,92 1,02 1,31 O3/1-2/ 
NaOH ± 2,04 ± 2,53 ± 0,39 ± 0,26 ± 0,37 ± 0,38 ± 0,04 ± 0,08 

42,44 43,46 3,24 2,73 3,05 4,32 1,02 1,45 O4/2-3/ 
NaOH ± 2,04 ± 2,53 ± 0,39 ± 0,31 ± 0,37 ± 0,50 ± 0,04 ± 0,13 

42,44 43,44 3,24 3,35 3,05 3,82 1,02 1,28 O5/1-2/ 
Redest.   ± 2,04 ± 2,62 ± 0,39 ± 0,44 ± 0,37 ± 0,36 ± 0,04 ± 0,11 

42,44 43,47 3,24 2,83 3,05 4,47 1,02 1,50 O6/2-3/ 
Redest.  ± 2,04 ± 2,71 ± 0,39 ± 0,33 ± 0,37 ± 0,59 ± 0,04 ±0,20 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda)  – aktivační 
činidla; ρ – hmotnostní koncentrace; Voda I. – oplachová voda z povrchové úpravy kovů 

Na základě vstupních a výstupních koncentrací (viz tabulka č. 13) vápníku, hořčíku, 

draslíku a sodíku v odpadní vodě I. (oplachová voda z povrchové úpravy kovů) mohu 

konstatovat, že změny mezi vstupními a výstupními koncentracemi všech sledovaných 

ukazatelů (vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku) u všech vzorků sorbentů jsou nevýznamné. Lze 

tedy předpokládat, že iontová výměna v mechanismu biosorpce olova a kadmia ořešákem 

královským z odpadní vody z povrchové úpravy kovů nemá žádný význam. 

V případě vzorků provozní vody pro úpravu uhlí (Voda II.) jsem opět 

zaznamenala bezvýznamné změny v obsahu hořčíku, sodíku a draslíku oproti vstupním 
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koncentracím (viz tabulka č. 14). Pouze nepatrné snížení koncentrace ve výstupních 

vzorcích po biosorpci jsem zaznamenala pouze u vápníku ve vzorku 2 (O2/2-3/HCl), 

3 (O3/1-2/NaOH) a 4 (O4/2-3/NaOH). Mohu tedy předpokládat, že by v tomto případě 

mohlo docházet k sorpci vápníku ořešákem královským z provozní vody pro úpravu uhlí. 

Tabulka č. 14: Průměrné hodnoty koncentrace vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku ve vstupních 
a výstupních vzorcích provozní vody pro úpravu uhlí (Voda II.) po biosorpci 

ρ(Ca) ρ(Mg) ρ(K) ρ(Na) 

mg/l mg/l mg/l mg/l 
Označení 
vzorků   

(Voda II.) 
Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup 

68,82 62,82 1,27 1,17 18,47 17,92 0,69 0,64 
O1/1-2/HCl 

± 5,96 ± 4,23 ± 0,08 ± 0,06 ± 0,98 ± 0,74 ± 0,04 ± 0,01 

68,82 56,22 1,27 1,05 18,47 17,64 0,69 0,65 
O2/2-3/HCl 

± 5,96 ± 3,87 ± 0,08 ± 0,04 ± 0,98 ± 0,68 ± 0,04 ± 0,02 

68,82 56,22 1,27 1,05 18,47 17,16 0,69 0,66 O3/1-2/ 
NaOH ± 5,96 ± 3,87 ± 0,08 ± 0,04 ± 0,98 ± 0,65 ± 0,04 ± 0,02 

68,82 57,52 1,27 1,07 18,47 17,81 0,69 0,67 O4/2-3/ 
NaOH ± 5,96 ± 4,09 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,98 ± 0,72 ± 0,04 ± 0,03 

68,82 70,64 1,27 1,31 18,47 17,82 0,69 0,64 O5/1-2/ 
Redest. ± 5,96 ± 6,12 ± 0,08 ± 0,12 ± 0,98 ± 0,72 ± 0,04 ± 0,01 

68,82 59,70 1,27 1,11 18,47 17,66 0,69 0,66 O6/2-3/ 
Redest. ± 5,96 ± 4,21 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,98 ± 0,70 ± 0,04 ± 0,03 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda)  – aktivační 
činidla; ρ – hmotnostní koncentrace; Voda II. – provozní voda pro úpravu uhlí 

Hodnoty vstupních a výstupních koncentrací (viz tabulka č. 15) vápníku, hořčíku 

a sodíku ve vzorků odpadní vody III. (odpadní voda z galvanovny) se chovaly podobně 

jako u vzorků odpadní vody I. Změny mezi vstupními a výstupními koncentracemi u těchto 

sledovaných ukazatelů (vápníku, hořčíku, sodíku) u všech vzorků sorbentů během 

biosorpčních experimentů jsou nevýznamné. V případě vstupních a výstupních koncentraci 

draslíku docházelo k nepatrnému nárůstu těchto hodnot u vzorků: 2 (O2/2-3/HCl),  

3 (O3/1-2/NaOH), 4 (O4/2-3/NaOH); 5 (O5/1-2/Redest.). Lze tedy předpokládat, že iontová 

výměna měla nepatrný vliv na biosorpci olova a kadmia ořešákem královským z odpadní 

vody z galvanovny. 
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Tabulka č. 15: Průměrné hodnoty koncentrace vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku ve vstupních 
a výstupních vzorcích odpadní vody z galvanovny (Voda III.) po biosorpci 

ρ(Ca) ρ(Mg) ρ(K) ρ(Na) 

mg/l mg/l mg/l mg/l 
Označení 
vzorků   

(Voda III.)  
Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup 

14,58 15,80 2,92 2,69 47,06 52,60 1,25 1,40 
O1/1-2/HCl 

± 0,67 ± 0,75 ± 0,35 ± 0,27 ± 3,21 ± 3,33 ± 0,07 ± 0,28 

14,58 15,48 2,92 2,41 47,06 62,51 1,25 1,66 
O2/2-3/HCl 

± 0,87 ± 0,71 ± 0,35 ± 0,22 ± 3,21 ± 4,22 ± 0,07 ± 0,31 

14,58 16,40 2,92 2,41 47,06 66,67 1,25 1,77 O3/1-2/ 
NaOH ± 0,87 ± 0,80 ± 0,35 ± 0,22 ± 3,21 ± 4,36 ± 0,07 ± 0,33 

14,58 16,57 2,92 2,46 47,06 66,27 1,25 1,76 O4/2-3/ 
NaOH ± 0,87 ± 0,77 ± 0,35 ± 0,24 ± 3,21 ± 4,32 ± 0,07 ± 0,32 

14,58 16,57 2,92 3,02 47,06 53,80 1,25 1,43 O5/1-2/ 
Redest.  ± 0,87 ± 0,77 ± 0,35 ± 0,44 ± 3,21 ± 3,47 ± 0,07 ± 0,29 

14,58 16,57 2,92 2,55 47,06 65,55 1,25 1,74 O6/2-3/ 
Redest. ± 0,87 ± 0,77 ± 0,35 ± 0,25 ± 3,21 ± 4,29 ± 0,07 ± 0,31 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – aktivační 
činidla; ρ – hmotnostní koncentrace; Voda III. – odpadní voda z galvanovny 

Kontrolu výměnných kladných iontů (vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku) 

přítomných v materiálu, které se mohou uvolnit do roztoku vzhledem k adsorpci obou 

kovů, lze rovněž uskutečnit pomocí kationtové výměnné kapacity skořápky ořešáku 

královského (KVK, CEC). Průměrné hodnoty kationové výměnné kapacity biosorbentu 

a obsah výměnného vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku v biosorbentu jsou uvedeny 

v tabulce 16. Vzorky ořešáku královského aktivované kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l a redestilovanou vodou vykazovaly velmi podobné výsledky 

kationové výměnné kapacity. Hodnoty CEC těchto vzorků se pohybovaly v rozmezí 

hodnot 278-243 mmol chem.ekv./kg a ve srovnání s hodnotami CEC s biosorbentem 

aktivovaným hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l se zrnitostí 1-2 mm rovněž  

i  2-3 mm byly vyšší a tedy lze předpokládat větší pravděpodobnost iontové výměny 

v mechanismu biosorpce. Kationová výměnná kapacita vzorku ořešáku královském 

aktivovaného hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l pro zrnitost 1-2 mm byla 

182 mmol chem.ekv./kg a pro zrnitost 2-3 mm 200 mmol chem.ekv./kg. 
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Tabulka č. 16: Průměrné hodnoty kationové výměnné kapacity biosorbentu a obsah vyměnného 
vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku v biosorbentu 

CEC Caex Mgex K ex Naex Označení 
vzorků mmol chem. 

ekv./kg 
mmol chem. 

ekv./kg 
mmol chem. 

ekv./kg 
mmol chem. 

ekv./kg 
mmol chem. 

ekv./kg 

O1/1-2/HCl 277 128 89 44 16 

O2/2-3/HCl 243 123 73 32 15 

O3/1-2/NaOH 182 91 22 46 24 

O4/2-3/NaOH 200 92 16 55 37 

O5/1-2/Redest. 268 197 36 22 13 

O6/2-3/Redest. 264 187 42 20 15 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda)  – 
aktivační činidla; CEC – Kationová výměnná kapacita v mmol chem.ekv./kg; Caex, Mgex, Kex, Naex – 
obsah výměnného vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku v mmol chem.ekv./kg 

Na základě naměřených hodnot jodových čísel pro jednotlivé vzorky biosorbentu 

(viz tabulka č. 12), z průměrných hodnot koncentraci vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku 

ve vstupních a výstupních vzorcích odpadní vod po biosorpci (viz tabulky č. 13, 14, 15) 

a rovněž z hodnot kationtové výměnné kapacity (viz tabulka č. 16) lze konstatovat, že 

hlavním mechanismem v biosorpčním procesu bude pravděpodobně fyzikální adsorpce. 

Multielementární analýza biomasy sice potvrdila přítomnost kladných iontů (vápník, 

hořčík, draslík, sodík) v ořešáku královském, a tedy byla velká pravděpodobnost, že by 

mohlo dojít k uvolnění vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku z tohoto materiálu do roztoku 

odpadní vody po biosorpci olova a kadmia. Navýšení hodnot těchto iontů ve vzorcích 

odpadních vod po biosorpci nebylo však výrazné. Lze tedy předpokládat, že iontová 

výměna měla jen nepatrný vliv na biosorpci olova a kadmia ořešákem královským 

z odpadních vod. 

Stanovením chemického složení biosorbentu“ jsem dokázala, že ve struktuře 

ořešáku se nacházejí reaktivní skupiny (alkoholy, aromáty, ketony, alkany), které mohou 

vázat kovy. Z tohoto důvodu lze rovněž konstatovat, že odstranění kovů z roztoků může 

také probíhat prostřednictvím tvorby komplexů na povrchu buňky po interakci kovu 

s reaktivními skupinami ve struktuře buněčné stěny, která je často spojena s fyzikální 

adsorpcí. 
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6.5 Vyhodnocení kinetiky adsorpce studovaných kovů z modelových roztoků 

6.5.1 Hodnocení kinetiky adsorpce olova 

Při studiu kinetiky olova se vstupní koncentraci roztoku olova 100 mg/l již došlo 

během třiceti minut k vyloučení veškerého olova z vodného roztoku. Tato vstupní 

koncentrace olova se tedy jeví jako nevyhovující. Rovněž jsem zjistila, že pro studium 

kinetiky olova je nejvhodnější navážka 1,000 g, protože jsem při této navážce zaznamenala 

nejvyšší účinnost odstranění olova z modelového roztoku. Na základě této skutečností jsem 

dále vyhodnocovala jen naměřené hodnoty z experimentů, kde jsem používala vstupní 

koncentraci roztoku olova 200 mg/l a navážku vzorku sorbentu 1,000 g.  

Za stanovených podmínek došlo k ustanovení rovnováhy u všech vzorků biosorbentu 

po 12 h. Při studiu kinetiky adsorpce olova (viz obrázek č. 17) jsem zjistila následující 

obsahy olova po biosorpci v době ustálení rovnováhy pro jednotlivé vzorky sorbentu: 

O1/1-2/HCl (67 %), O2/2-3/HCl (76 %), O3/1-2/NaOH (29 %), O4/2-3/NaOH (16 %), 

O5/1-2/Redest. (56 %), O6/2-3/Redest. (63 %).  

Nejvyšší úbytek olova (85 %) v době ustálení rovnováhy jsem zaznamenala 

u sorbentu aktivovaného hydroxidem sodným s koncentrací 0,1 mol/l a zrnitostí 2–3 mm 

(O4/2-3/NaOH), kdy se koncentrace olova snížily z původní hodnoty 205,50 mg/l (100 %) 

na 31,76 mg/l (16 %), což je rovněž vidět i na strmosti křivky na obrázku 17. Z tohoto 

obrázku je rovněž patrné, že křivka odpovídající vzorku ořešáku královského aktivovaného 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 1-2 mm (O3/1-2/NaOH) má velmi 

podobný průběh jako u výše zmíněného vzorku (O4/2-3/NaOH), přičemž obsah olova se 

snížil z původní hodnoty 205,29 mg/l (100 %) na 59,96 mg/l (29 %). Křivky obou vzorků 

biosorbentu (O3/1-2/NaOH; O4/2-3/NaOH) jsou v porovnání s ostatními vzorky biosorbentu 

(O1/1-2/HCl; O2/2-3/HCl; O5/1-2/Redest.; O6/2-3/Redest.) strmější a tedy vykazují větší 

účinnost vzorků biosorbentu pro odstranění olova z modelového roztoku kovu. 
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Obrázek č. 17: Závislost obsahu olova na době expozice nutnou pro adsorpci olova 
Vysvětlivky:  O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – 
aktivační činidla 

Nejnižší úbytek olova v době ustavení rovnováhy (33 %) byl prokázán při použití 

kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l jako aktivačního činidla u zrnitostní třídy 

sorbentu 2–3 mm (O2/2-3/HCl), kdy se obsah olova v modelovém roztoku snížil z původní 

hodnoty 196,54 mg/l (100 %) na 120,75 mg/l (76 %). 

Křivky vzorků ořešáku královského aktivovaného redestilovanou vodou mají 

podobný průběh jako u vzorků biosorbetu aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l. Obsah olova ve vzorku ořešáku královského aktivovaného 

redestilovanou vodou a zrnitostí 1-2 mm (O5/1-2/Redest.) se snížil ze vstupní koncentrace 

olova 193,55 mg/l (100 %) na 129,12 mg/l (56 %) a u vzorku ořešáku královského 

aktivovaného redestilovanou vodou a zrnitostí 2-3 mm (O6/2-3/Redest.) z 193,55 mg/l 

olova (100 %) na 146,83 mg/l (63 %). 

6.5.2 Hodnocení kinetiky adsorpce kadmia 

Jak je patrné z obrázku 18 k ustavení adsorpční rovnováhy došlo po 12 h u všech 

typů vzorků sorbentu. Při studiu kinetiky adsorpce kadmia jsem zjistila následující obsahy 

kadmia po biosorpci v době ustálení rovnováhy pro jednotlivé vzorky sorbentu:  

O1/1-2/HCl (71 %), O2/2-3/HCl (71 %), O3/1-2/NaOH (32 %), O4/2-3/NaOH (26 %), 

O5/1-2/Redest. (46 %), O6/2-3/Redest. (58 %).  
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Obrázek č. 18: Závislost obsahu kadmia na době expozice nutnou pro adsorpci kadmia 
Vysvětlivky:  O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – 
aktivační činidla 

 

Nejvyšší úbytek kadmia (74 %) v době ustavení rovnováhy jsem zaznamenala 

u sorbentu aktivovaného hydroxidem sodným o koncentrací 0,1 mol/l a zrnitostí 2–3 mm 

(O4/2-3/NaOH), kdy se koncentrace kadmia snížila z původní hodnoty 109,75 mg/l 

(100 %) na 28,23 mg/l (26 %). Adsorpce kadmia u sorbentu aktivovaného hydroxidem 

sodným o koncentraci 0,1 mol/l se zrnitostí 1–2 mm (O3/1-2/NaOH) závislosti na čase 

probíhala podobně jako u dříve zmíněného vzorku sorbentu se zrnitostí 2-3 mm. Úbytek 

kadmia z modelového roztoku tímto vzorkem ořešáku královského v době ustavení 

rovnováhy byl 68 %. Koncentrace kadmia v modelovém roztoku se snížila ze vstupního 

obsahu kadmia 93,37 mg/l (100 %) na 29,85 mg/l (32 %).  

Na základě strmosti křivek vzorků biosorbentu aktivovaného hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 1-2 mm i 2-3 mm (O3/1-2/NaOH; O4/2-3/NaOH) lze 

konstatovat, že tyto vzorky biosorbentu vykazují větší účinnost pro odstranění kadmia 

z modelového roztoku kovu než vzorky ořešáku královského aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l (O1/1-2/HCl; O2/2-3/HCl) a redestilovanou vodou 

(O5/1-2/Redest.; O6/2-3/Redest.). 

Nejnižší úbytek kadmia (29 %) byl prokázán při použití kyseliny chlorovodíkové 

jako aktivačního činidla u obou zrnitostních tříd sorbentu (1–2 mm, 2–3 mm), kdy se obsah 

kadmia v modelovém roztoku snížil v případě vzorku biosorbentu aktivovaného kyselinou 
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chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitostí 1-2 mm (O1/1-2/HCl) ze vstupní 

koncentrace kadmia 99,05 mg/l (100 %) na 70,16 mg/l (71 %) a u vzorku biosorbentu 

aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitostí 2-3 mm 

(O2/2-3/HCl) ze vstupní koncentrace kadmia 99,05 mg/l (100 %) na 71,04 mg/l (71 %). 

Obsah kadmia ve vzorku ořešáku královského aktivovaného redestilovanou vodou 

a zrnitostí 1-2 mm (O5/1-2/Redest.) se snížil ze vstupní koncentrace olova 93,38 mg/l 

(100 %) na 42,92 mg/l (46 %) a u vzorku ořešáku královského aktivovaného 

redestilovanou vodou a zrnitostí 2-3 mm (O6/2-3/Redest.) z 96,84 mg/l kadmia (100 %) 

na 55,89 mg/l (58 %). 

6.6 Hodnocení úbytků olova a kadmia v modelových roztocích v závislosti na 

čase 

Koncová ustavení adsorpční rovnováhy u kadmia i olova pro všechny vzorky 

ořešáku královského došlo po 12 h. Celkové vyhodnocení úbytku obsahu olova a kadmia 

v modelových roztocích v závislosti na čase pro všechny vzorky sorbentů je uvedeno 

v tabulce 17. 

Tabulka č. 17: Procentuální úbytky obsahu olova a kadmia v modelových roztocích kovů 
v závislosti na čase pro jednotlivé sorbenty 

Úbytek olova Úbytek kadmia 
Označení vzorků 

% % 

 O1/1-2/HCl 33 29 

 O2/2-3/HCl 24 29 

 O3/1-2/NaOH 71 68 

 O4/2-3/NaOH 85 74 

 O5/1-2/Redest. 44 54 

 O6/2-3/Redest. 37 42 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. 
(redestilovaná voda) – aktivační činidla 

Ze studia kinetiky adsorpce jednotlivých kovů v závislosti na způsobu chemické 

úpravy sorbentu vyplývá, že nejlepší výsledky adsorpce vykazoval vzorek sorbentu 

aktivovaný hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l, přičemž k nejvyššímu úbytku 

olova (85 %) a kadmia (74 %) došlo při použití vzorku sorbentu se zrnitostí 2-3 mm 
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aktivovaného hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mo/l, což souhlasí se závěry studie 

specifického povrchu a jodového čísla. 

Při porovnání úbytků koncentrací olova a kadmia, bylo jednoznačné, že při adsorpci 

olova měly nejvyšší úbytky olova vzorky biosorbentu aktivované hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l (O3/1-2/NaOH; O4/2-3/NaOH). Hodnoty úbytku olova v případě těchto 

vzorků biosorbentu byly dokonce o polovinu vyšší než úbytky olova u vzorků biosorbentu při 

použití kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l (O1/1-2/HCl; O2/2-3/HCl) 

a redestilované vody (O5/1-2/Redest.; O6/2-3/Redest.) jako aktivačních činidel. U adsorpce 

kadmia lze konstatovat, že nejvyšší účinnost adsorpce kadmia měly sice vzorky aktivované 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l (O3/1-2/NaOH; O4/2-3/NaOH), ale v porovnání se 

vzorky biosorbentu aktivované redestilovanou vodou, rozdíl v hodnotách úbytku kadmia nebyl 

již tak výrazný. Při adsorpci olova i kadmia jsem shodně zaznamenala, že kyselina 

chlorovodíková o koncentraci 0,1 mol/l není vhodné aktivační činidlo.  

Na základě studia úbytku olova a kadmia není jednoznačné, která zrnitostní třída je 

vhodnější. Mohu jen konstatovat, že při aktivaci nejvhodnějším aktivačním činidlem 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l je pro adsorpci olova i kadmia ořešákem 

královským vhodná zrnitost 2-3 mm, což je patrné z obrázku 19.  
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Obrázek č. 19: Vyhodnocení úbytku olova a kadmia pro všechny vzorky ořešáku královského 
Vysvětlivky:  O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – 
aktivační činidla 
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6.7 Hodnocení vlivu hodnoty pH na adsorpci 

Obecně platí, že s rostoucí hodnotou pH roste i účinnost odstranění kovu z roztoku. 

Při biosorpci totiž „soutěží“ protony s těžkými kovy v roztoku o aktivní vazebná místa na 

biomase. Zvyšováním hodnoty pH se zvyšuje i negativní náboj buněčné stěny, což 

napomáhá biosorpci kationtů přítomných v roztoku.  

Z obrázku 20 je patrné, že biosorpce olova byla v počátečních hodnotách pH 2-3 

nízká. Obsah olova u vzorků biosorbentu se pohyboval v rozmezí 19-39 %. Nízkou 

biosorpci kovu (do 39 %) pod hodnotou pH 3, lze vysvětlit převyšující přítomnosti iontů 

H3O
+, které úspěšně obsazují většinu vazebných míst po konkurenčním boji o aktivní místa 

s ionty kovů. V důsledku toho mají ionty kovů horší vaznost na sorbenty než ionty H3O
+ 

a je snížena sorpční kapacitu sorbentu. Ostré zvýšení hodnoty pH nastalo od pH 3 a výše, 

což je pravděpodobně způsobeno snižující se koncentraci H3O
+ a reaktivní místa mohou 

obsazovat ionty kovů. Tento děj je přímo úměrný až do specifické hodnoty pH, která je pro 

každý kov a prostředí individuální a při které je adsorpce iontu kovu maximální. Následně 

by mohla adsorpce kovu přejít v proces srážení kovu v podobě hydroxidu.  

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7

pH

O
bs

ah
 o

lo
va

 (
%

)

O1/1-2/HCl

O2/2-3/HCl

O3/1-2/NaOH

O4/2-3/NaOH

O5/1-2/Redest.

O6/2-3/Redest.

 
Obrázek č. 20: Vliv hodnoty pH na proces biosorpce olova ořešákem královským 

Vysvětlivky:  O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – 
aktivační činidla 

Maximální adsorpce olova byla v případě sorbentu aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l pro obě zrnitostní třídy při hodnotě pH 4, přičemž 
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obsah olova u vzorku biosorbentu se zrnitostí 1-2 mm (O1/1-2/HCl) byl 62 % a vzorku 

ořešáku královského se zrnitostí 2-3 mm (O2/2-3/HCl) byl 55 %. U sorbentu aktivovaného 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l u obou zrnitosti se nejvíce odstranilo olova 

z modelových roztoků při hodnotě pH 5. Obsah olova u vzorků biosorbentu se zrnitostí  

1-2 mm (O3/1-2/NaOH) byl při hodnotě pH 5 83 % a u vzorků biosorbentu se zrnitostí  

2-3mm (O4/2-3/NaOH) 95 % olova. 

Maximální adsorpce olova u kontrolního vzorku ořešáku královského, který je 

aktivovaný redestilovanou vodou byl při hodnotě pH 5. Při této hodnotě pH byl obsah 

olova pro vzorek se zrnitostí 1-2 mm (O5/1-2/Redest.) 74 %.  

Jak je patrné z obrázku 21, biosorpce kadmia byla stejně jako u biosorpce olova 

v počátečních hodnotách pH 2-3 nízká. Obsah kadmia u vzorků biosorbentu se pohyboval 

v rozmezí 12-39 %. Při hodnotě pH 3 došlo k navýšení obsahu kadmia a hodnoty obsahu 

tohoto těžkého kovu se pohybovaly v rozmezí 33 %-50 %.  
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Obrázek č. 21: Vliv hodnoty pH na proces biosorpce kadmia ořešákem královským 
Vysvětlivky:  O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – 
aktivační činidla 

Maximální adsorpce kadmia byla u vzorků biosorbentu aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l a redestilovanou vodou při hodnotě pH 4. Obsah 

kadmia u vzorku biosorbentu aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l 

a zrnitostí 1-2 mm (O1/1-2/HCl) byl 50 % a u vzorku ořešáku královského aktivovaného 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitostí 2-3 mm (O2/2-3/HCl) byl 47 %. 
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U vzorku biosorbentu aktivovaného redestilovanou vodou byl obsah kadmia v hodnotě pH 4 

pro vzorek se zrnitostí 1-2 mm (O5/1-2/Redest.) 64 % a pro vzorek se zrnitostí 1-2 mm  

(O6/2-3/Redest.) 62 %. 

Při hodnotě pH 5 vykazuje maximální obsah kadmia vzorek biosorbentu aktivovaný 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l pro obě zrnitosti. Obsah kadmia při hodnotě pH 5 

byl pro vzorek biosorbentu aktivovaného hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l 

a zrnitostí 1-2 mm (O3/1-2/NaOH) byl 73 % a u vzorku ořešáku královského aktivovaného 

sodným o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 2-3 mm (O4/2-3/NaOH) byl 78 %. 

6.8 Vyhodnocení adsorpčních izoterem pro vybrané kovy 

6.8.1 Hodnocení adsorpční izotermy pro olovo 

Pro vyhodnocení adsorpce olova z modelových roztoků vzorkem ořešáku 

královského aktivovaného jak hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l, tak i kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l a redestilovanou vodou, jsem použila 

Langmuirovou izotermu 1. 

Jak je patrné z obrázku 22, nevyšší sorpční kapacitu pro olovo měl vzorek 

ořešáku královského aktivovaný hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l. Z hlediska 

zrnitosti u vzorku aktivovaným hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l, byl 

úspěšnější vzorek biosorbentu se zrnitostní třídou 2-3 mm (O4/2-3/NaOH), přičemž 

maximální vypočtená teoretická hodnota adsorpce olova činila 7,784 mg/g. Hodnoty 

adsorpční kapacity olova sorbentem aktivovaný NaOH se pohybovaly v rozmezí hodnot 

2,127–7,794 mg/g. Tyto výsledky souhlasí i se závěry studie kinetiky olova a rovněž 

s výsledky a závěry studie specifického povrchu a jodového čísla. 

Účinnost biomasy aktivované redestilovanou vodou (O5/1-2/Redest.; O6/2-3/Redest.) 

byla sice menší než u biosorpce olova biosorbentem aktivovaný hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l, ale ve srovnání se vzorky aktivovanými kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l byly hodnoty adsorpční kapacity olova rozhodně vyšší. Při porovnání 

zrnitostí u vzorků ořešáku aktivovaného redestilovanou vodou, byl účinnější vzorek se zrnitostí 

1-2 mm. 
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Obrázek č. 22: Adsorpční izotermy pro olovo v závislosti na aktivaci biosorbentu a jeho zrnitosti 
Vysvětlivky:  q – adsorpční kapacita olova; cf – rovnovážná (zbytková, finální) koncentrace olova v modelovém 
roztoku 

Nejméně se sorbovalo olovo na vzorky ořešáku královského aktivované kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l pro obě zrnitosti (O1/1-2/HCl; O2/2-3/HCl). Na 

základě této skutečnosti mohu usuzovat, že kyselina chlorovodíková o koncentraci 0,1 mol/l 

není vhodné aktivační činidlo pro biosoprci olova ořešákem královským.  

V tabulce 18 jsou uvedeny jednotlivé izotermní parametry biosorpce olova plodem 

ořešáku královského. Kromě maximální adsorpční kapacity olova a Langmuirovy konstanty 

jsou zde vyjádřeny hodnoty spolehlivosti regrese (R2) a lineárního koeficientu kolerace. 

Za statisticky významnou hodnotu koeficientu korelace (r) považuji 0,999. Mohu tedy 

konstatovat, že statisticky významná je adsorpce olova vzorkem ořešáku královského 

aktivovaný hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 2-3 mm (O4/2-3/ NaOH), 

což souhlasí i se závěry studie adsorpčních izoterem olova. 
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Tabulka č. 18: Parametry izotermy biosorpce olova plodem ořešáku královského 

qmax b 
Popis vzorku 

mg/g l/mg 
R2  r 

 O1/1-2/HCl  2,965 0,029 0,9801 0,9900 

 O2/2-3/HCl 2,430 0,037 0,9957 0,9978 

 O3/1-2/NaOH  7,794 0,122 0,9969 0,9984 

 O4/2-3/NaOH  6,375 0,115 0,9994 0,9997 

 O5/1-2/Redest.  4,260 0,034 0,9801 0,9900 

 O6/2-3/Redest.  3,570 0,043 0,9668 0,9833 

Pozn. O – ořešák; 1-2 a 2-3 – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – aktivační činidla;  
qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g; b - Langmuirova konstanta;  

R2 – regrese; r – lineární koeficient kolerace (r =2R ), šedou barvou je označená statisticky významná 
hodnota lineárního koeficientu korelace 

6.8.2 Hodnocení adsorpčních izoterem pro kadmium 

Nejlepší úpravou pro vyjádření biosorpce kadmia z modelových roztoků, se 

osvědčil vztah pro modifikovanou Langmuirovu izotermu prvního druhu v případě 

sorbentu aktivovaného hydroxidem sodným a redestilovanou vodou, naopak při použití 

kyseliny chlorovodíkové jako aktivačního činidla byl vhodnější vztah dle Langmuirovy 

izotermy 2. 

Na základě zjištěných skutečností mohu konstatovat, že při modelování izoterem 

kadmia (viz obrázek č. 23) se jeví hydroxid sodný o koncentraci 0,1 mol/l opět jako 

neúčinnější aktivační činidlo, ale na rozdíl od výsledku adsorpčních izoterem olova, byla 

v tomto případě vhodnější zrnitostní třída 1-2 mm (vzorek 03/1-2/NaOH). Nejvyšší 

hodnota adsorpce kadmia tímto vzorkem ořešáku královského byla 3,726 mg/g.  
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Obrázek č. 23: Adsorpční izotermy pro kadmium v závislosti na aktivaci biosorbentu a jeho zrnitosti 
Vysvětlivky:  q – adsorpční kapacita olova; cf – rovnovážná (zbytková, finální) koncentrace olova v modelovém 
roztoku 

Méně účinný se jeví pro adsorpci kadmia vzorek ořešáku královského aktivovaný 

redestilovanou vodou. Účinnější zrnitost sorbentu aktivovaného redestilovanou vodou byla 

velikost zrn 2-3 mm. Nejméně vhodná byla však úprava biomasy kyselinou 

chlorovodíkovou (O1/1-2/HCl; O2/2-3/HCl), u které nebyla překročena ani hodnota 

adsorpce kovu 1,3 mg/g. Obě frakce vykazovaly velmi podobný průběh modelů izotermy, 

není tedy jednoznačné, která zrnitost byla v tomto případě účinnější. 

Jednotlivé izotermní parametry biosorpce kadmia plodem ořešáku královského 

(Juglans regia) jsou uvedeny v tabulce 19. Kromě maximální adsorpční kapacity kadmia a 

Langmuirovy konstanty jsem v této tabulce vyjádřila hodnoty spolehlivosti regrese (R2) 

a lineárního koeficientu kolerace. Za statisticky významnou hodnotu koeficientu korelace 

(r) považuji 0,999. Mohu tedy konstatovat, že statisticky významná je adsorpce kadmia 

vzorkem ořešáku královského aktivovaný hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l 

a zrnitosti 1-2 mm (O3/1-2/NaOH), což souhlasí i se závěry studie adsorpčních izoterem 

kadmia. 
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Tabulka č. 19: Parametry izotermy biosorpce kadmia plodem ořešáku královského 

qmax b 
Popis vzorku 

mg/g l/mg 
R2  r 

 O1/1-2/HCl  1,194 0,031 0,9307 0,9647 

 O2/2-3/HCl 1,291 0,032 0,8824 0,9394 

 O3/1-2/NaOH  3,726 3,313 0,9977 0,9988 

 O4/2-3/NaOH  3,345 0,939 0,9861 0,9930 

 O5/1-2/Redest.  1,516 0,097 0,9013 0,9494 

 O6/2-3/Redest.  1,744 0,104 0,9772 0,9885 

Pozn. O – ořešák; 1-2 a 2-3 – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda)  – aktivační činidla;  
qmax - maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g; b - Langmuirova konstanta; R2 – regrese;  

r – lineární koeficient kolerace (r = 2R ), šedou barvou je označená statisticky významná hodnota lineárního 
koeficientu korelace 

6.9 Vyhodnocení adsorpce studovaných těžkých kovů z reálných vzorků vod 

Na základě zjištěných výsledků ze studia kinetiky a rovnováhy adsorpce olova 

a kadmia jsem vypracovala metodiku biosorpce, kterou jsem aplikovala na reálné vzorky 

odpadních vod. Pro ověření možnosti praktického využití ořešáku královského 

k odstranění olova a kadmia z odpadních vod jsem si zvolila tři reálné vzorky odpadních 

vod. 

V reálných vzorcích odpadních vod byly sledovány kromě olova a kadmia také 

koncentrace mědi, zinku, chromu. Průměrné vstupní koncentrace vybraných kovů 

v průmyslových odpadních vodách jsou uvedeny v tabulce 20. 
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Tabulka č. 20: Průměrné vstupní koncentrace vybraných kovů v průmyslových odpadních vodách  

ρ(Cd) ρ(Cu) ρ(Cr) * 
ρ(Pb) ρ(Fe) ρ(Zn) Označení 

vzorků 
odpadní vody 

pH 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

1,03 11,24 5,39 10,23 5,26 
Voda I. 6,31 

± 0,07 ± 0,75 
< 0,03 

± 0,43 ± 0,75 ± 0,34 

1,27 1,92 5,13 1,87 1,02 
Voda II. 6,01 

± 0,10 ± 0,05 
< 0,03 

± 0,31 ± 0,15 ± 0,09 

3,47 3,24 37,49 1,32 21,36 5,26 
Voda III. 3,89 

± 0,48 ± 0,42 ± 1,76 ± 0,04 ± 1,45 ± 0,34 

Pozn. O – ořešák; 1-2 a 2-3 – zrnitost; HCl, NaOH, Redest. (redestilovaná voda) – aktivační 
činidla; *  Cr(VI); ρ – hmotnostní koncentrace; Voda I. – oplachová voda z povrchové úpravy 
kovů; Voda II. – provozní voda pro úpravnu uhlí; Voda III. – odpadní voda z galvanovny 

Pro odpadní vody vypouštěné z průmyslové výroby do kanalizací existují přípustné 

hodnoty znečištění odpadních vod, které jsou uvedeny v příloze B tabulce 2 v nařízení 

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

a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

V tabulce 21 jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty (emisní standardy) vybraných 

sledovaných ukazatelů pro odpadní vody vypouštěné z povrchové úpravy a zušlechťování 

kovů.  

Tabulka č. 21: Přípustné hodnoty (emisní standardy) znečištění pro odpadní vody vypouštěné 
z povrchové úpravy a zušlechťování kovů 

Přípustné hodnoty 

ρ(Cd) ρ(Cu) ρ(Cr)* ρ(Pb) ρ(Fe) 
pH 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

6-9 0,2 0,5 0,1 0,5 2 

Pozn. * Cr(VI) 

Vzhledem k tomu, že kadmium je považováno za zvláště nebezpečnou látku, 

existují dále emisní standardy Cd pro znečištění odpadních vod s obsahem zvláště 

nebezpečných látek, které jsou stanoveny přílohou 1C k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

(viz kapitola 4.2 „Kadmium“, tabulka č. 5). V tabulce 22 jsou uvedeny pouze emisní 
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standardy kadmia pro znečištění odpadních vod z výroby galvanických článků a baterií 

a galvanického pokovování. 

Tabulka č. 22: Emisní standardy kadmia pro znečištění odpadních vod z výroby galvanických 
článků a baterií a galvanického pokovování 

KADMIUM (chemický prvek kadmium a kadmium obsažené ve všech jeho sloučeninách a 
směsích) 

Přípustné hodnoty a) 
Průmyslové odvětí a druh výroby 

g/t mg/l b) 

 Výroba galvanických článků a baterií 1) 

Měsíční průměr 1500 0,2 

Denní průměr 3000 0,4 

 Galvanické pokovování 1) 

Měsíční průměr 300 0,2 

Denní průměr 600 0,4 

Poznámka: a)Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty;  
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou 
vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu (tj. spotřebovaného kadmia); 1) Uváděné hodnoty jsou 
mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným 
technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. 

V následujících kapitolách se budu zabývat adsorpcí vybraných studovaných 

kovů ze zvolených druhů odpadních vod vzorkem ořešáku královského aktivovaným 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l. 

Průměrný obsah vybraných kovů ve vstupních (před biosorpci) i výstupních (po 

biosorpci) vzorcích odpadních vod ze tří naměřených hodnot je uveden v tabulce 23. 
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Tabulka č. 23: Průměrné vstupní a výstupní hodnoty vybraných ukazatelů v oplachové vodě 
z povrchové úpravy kovů (Voda I.), v provozní vodě pro úpravu uhlí (Voda II.) a v odpadní vodě 

z galvanovny (voda III.) před a po biosorpci 

ρ(Cd) ρ(Cu) ρ(Cr) * 
ρ(Pb) ρ(Fe) ρ(Zn) 

pH 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Vstup Vstup Vstup Vstup Vstup Vstup Vstup 

Označení 
vzorků 

odpadních 
vod 

Označení 
vzorků 
ořešáku 

Výstup Výstup Výstup Výstup Výstup Výstup Výstup 

6,31 1,03 ± 0,09 11,24 ± 0,75 < 0,03 5,39 ± 0,43 10,23 ± 0,64 5,26 ± 0,34  O3/1-2/ 
NaOH 

6,77 < 0,04 0,42 ± 0,05 < 0,03 < 0,45 1,26 ± 0,07 1,04 ± 0,07 

6,31 1,03 ± 0,09 11,24 ± 0,75 < 0,03 5,39 ± 0,43 10,23 ± 0,64 5,26 ± 0,34 

V
O

D
A

 I.
 

 O4/2-3/ 
NaOH 7,32 < 0,04 0,33 ± 0,05 < 0,03 < 0,45 1,18 ± 0,07 1,01 ± 0,07 

6,01 1,27 ± 0,10 1,92 ± 0,15 < 0,03 5,13 ± 0,31 1,87 ± 0,15 1,02 ± 0,09  O3/1-2/ 
NaOH 6,34 < 0,04 < 0,02 < 0,03 < 0,45 < 0,23 < 0,03 

6,01 1,27 ± 0,10 1,92 ± 0,15 < 0,03 5,13 ± 0,31 1,87 ± 0,15 1,02 ± 0,09 

V
O

D
A

 II
. 

 O4/2-3/ 
NaOH 6,24 < 0,04 < 0,02 < 0,03 < 0,45 < 0,23 < 0,03 

3,89 3,47 ± 0,48 3,24 ± 0,42 37,49 ± 1,76 1,32 ± 0,06 21,36 ± 1,40 5,26 ± 0,34  O3/1-2/ 
NaOH 7,03 < 0,04 < 0,02 8,27 ± 0,50 < 0,45 9,45 ± 0,10 < 0,03 

3,89 3,47 ± 0,48 3,24 ± 0,42 37,49 ± 1,76 1,32 ± 0,07 21,36 ± 1,29 5,26 ± 0,34 

V
O

D
A

 II
I. 

 O4/2-3/ 
NaOH 6,77 < 0,04 < 0,02 11,12 ± 0,73 < 0,45 9,45 ± 0,10 < 0,03 

Pozn. O – ořešák královský; 1-2 mm a 2-3 mm – zrnitost; NaOH – aktivační činidlo; ρ – hmotnostní 
koncentrace;  * Cr(VI); Voda I. – oplachová voda z povrchové úpravy kovů; Voda II. – provozní voda pro 
úpravu uhlí; Voda III. – odpadní voda z galvanovny; šedou barvou označená hodnoty splňují emisní 
standardy dle č. 229/2007 Sb. 

Z naměřených hodnot vybraných ukazatelů (viz tabulka č. 23) je patrné, že již 

vstupní hodnoty pH, stejně jako výstupní hodnoty pH v oplachové vodě z povrchové 

úpravy kovů (Voda I.) a v provozní vodě pro úpravu (Voda II.) splňovaly přípustné 

hodnoty emisních standardů dle NV č. 229/2007 Sb. Vstupní hodnoty pH naměřené 

v odpadní vodě z galvanovny (Voda III.) nevyhovují přípustnému rozhraní hodnot pH 6-8, 

ale po biosorpci již došlo k navýšení hodnoty pH na přípustný limit podle nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. 

Vstupní koncentrace studovaných kovů v oplachodvé vodě z povrchové úpravy 

kovů (Voda I.) kromě šestimocného chromu nesplnily přípustné limity uvedené 

v tabulce 21, ale koncentrace těchto kovů v oplachové vodě po úpravě kovů po biosorpci 

již emisním limitům vyhovovaly. 

Vstupní koncentrace chromu, železa a zinku v provozní vodě pro úpravu kovů 

(Voda II.) splnily přípustné limity uvedené v tabulce 21 ještě před biosorpci. Vstupní 
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obsahy kadmia, mědi a olova sice přípustné limity podle nařízení vlády č. 229/2007 

nesplnily, ale po biosorpci již obsah těchto kovů vyhovoval emisním standardům 

uvedených v tabulce 21. 

Při studiu biosorpce za použití vzorků odpadní vody z galvanovny (Voda III.) 

žádná vstupní koncentrace sledovaných kovů nesplňuje přípustné limity podle nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb. uvedené v tabulce 21. Výstupní koncentrace kadmia, mědi, olova 

a zinku po biosorpci již  přípustným limitům uvedených v nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

vyhovovaly. I když při biosorpci chromu a železa z odpadní vody z galvanovny došlo 

k výraznému úbytku koncentrací těchto kovů, nedosahovaly však hodnot emisních 

standardů uvedených v tabulce 21. 

Na základě zjištěných výsledků mohu tedy konstatovat, že odpadní voda 

z povrchové úpravy kovů (oplachová voda) byla při použití vzorků ořešáku královského 

aktivovaných hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l zcela vyčištěna na kvalitu 

stanovenou nařízením vlády č. 229/2007 Sb. Biosorbentem aktivovaným hydroxidem 

sodným o koncentraci 0,1 mol/l byl odstraněn téměř veškerý obsah nejen studovaných 

kovů (Pb, Cd), ale po biosorpci se významně snížily také hodnoty ostatních ukazatelů 

sledovaných v oplachové vodě z povrchové úpravy kovů. Skořápky ořešáku královského 

aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l lze tedy využít v praxi na 

dočištění tohoto druhu odpadní vody.  

Při použití vzorků ořešáku královského aktivovaného hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l jako biosorbentu těžkých kovů byla provozní voda pro úpravu uhlí 

vyčištěna na kvalitu stanovenou nařízením vlády č. 229/2007 Sb. Skořápky ořešáku 

královského aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l lze tedy využít 

v praxi na dočištění tohoto druhu odpadní vody, ale pravděpodobně jen pro nižší 

koncentrace sledovaných kovů (pod 10 mg/l). 

Na základě zjištěných hodnot při studiu biosorpce kovů s použitím skořápek 

ořešáku aktivovaných hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l jako biosorbentu byla 

odpadní voda z galvanovny vyčištěna na kvalitu stanovenou nařízením vlády č. 229/2007 

Sb. v případě hodnoty kadmia, olova a zinku. Mohu tedy konstatovat, že skořápky ořešáku 

královského aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l lze použít v praxi 

pouze pro odstranění kadmia, olova a zinku z odpadní vody z galvanovny. 
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7. ZÁVĚR 

V disertační práci byl studován ořešák královský jako potenciální biosorbent pro 

odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků. Hlavním cílem bylo: 

Charakterizovat zvolený biosorbent 

Ve struktuře ořešáku se nacházejí reaktivní skupiny (alkoholy, aromáty, ketony, 

alkany), které mohou vázat kovy. Z tohoto důvodu mohu rovněž konstatovat, že odstranění 

kovů z vodných roztoků by mohlo také probíhat prostřednictvím tvorby komplexů na 

povrchu buňky po interakci kovu s reaktivními skupinami ve struktuře buněčné stěny, která 

je často spojena s fyzikální adsorpcí. 

Průměrné hodnoty hmotnostního podílu sušiny se pohybovaly v rozmezí 96–99 %. 

Vypočtené průměrné hodnoty hmotnostního podílu vody a vlhkosti se pohybovaly v rozmezí 

hodnot 1–4 %. 

Hodnoty specifického povrchu ořešáku královského se nacházejí v rozmezí  

378-178 m2/g, přičemž největší specifický povrch má vzorek ořešáku aktivovaný 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l a zrnitosti 2-3 mm. 

Najít a ověřit nejvhodnější podmínky biosorpce olova a kadmia ořešákem královským 

Optimální navážka vzorku biosorbetu pro studium kinetiky a rovnováhy olova 

i kadmia je 1,000 g. Na základě zjištěných výsledků mohu konstatovat, že pro studium 

kinetiky olova je vhodná vstupní koncentrace modelového roztoku olova 200 mg/l a pro 

kadmium 100 mg/l. 

Maximální adsorpce olova i kadmia byla v případě nejvhodnějšího vzorku 

biosorbentu aktivovaného hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l u obou zrnitosti při 

hodnotě pH 5.  

Studovat rychlost (kinetiku) adsorpce olova a kadmia  

Za stanovených podmínek došlo k ustavení adsorpční rovnováhy u kadmia i olova 

pro všechny vzorky ořešáku královského po dvanácti hodinách. 

Ze studia kinetiky adsorpce jednotlivých kovů v závislosti na způsobu chemické 

úpravy sorbentu vyplývá, že při adsorpci olova měly nejvyšší úbytky olova vzorky 

biosorbentu aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l (O3/1-2/NaOH; 

O4/2-3/NaOH), což souhlasí i s výsledky a závěry studie specifického povrchu, jodového 
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čísla. Hodnoty úbytku olova v případě těchto vzorků biosorbentu byly dokonce 

o polovinu vyšší než úbytky olova u vzorků biosorbentu při použití kyseliny 

chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l (O1/1-2/HCl; O2/2-3/HCl) a redestilované vody 

(O5/1-2/Redest.; O6/2-3/Redest.) jako aktivačních činidel. U adsorpce kadmia lze 

konstatovat, že nejvyšší účinnost adsorpce kadmia měly sice vzorky aktivované 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l (O3/1-2/NaOH; O4/2-3/NaOH), ale 

v porovnání se vzorky biosorbentu aktivované redestilovanou vodou, rozdíl v hodnotách 

úbytku kadmia nebyl již tak výrazný. Při adsorpci olova i kadmia jsem shodně 

zaznamenala, že kyselina chlorovodíková o koncentraci 0,1 mol/l není vhodné aktivační 

činidlo. 

Ze studia úbytku olova a kadmia není jednoznačné, která zrnitostní třída je vhodnější, 

ale při aktivaci nejvhodnějším aktivačním činidlem hydroxidem sodným o koncentraci 

0,1 mol/l je pro adsorpci olova i kadmia ořešákem královským vhodná zrnitost 2-3 mm. 

Studovat sorpční kapacitu (rovnováhu) adsorpce olova a kadmia 

Na základě studia adsorpční kapacity olova a kadmia lze konstatovat, že plod 

ořešáku královského je vhodný biosorbent pro těžké kovy jako je olovo a kadmium. Při 

srovnání biosorpce obou kovů je ořešák královský rozhodně účinnější pro odstranění olova 

z vodných roztoků, což vyplývá i ze studia kinetiky obou kovů. Adsorpční kapacity 

kadmia u všech vzorků biosorbentu nedosahovaly hodnot olova.  

Při porovnání aktivačních činidel, které byly použity pro aktivaci reaktivních míst 

ve struktuře buněčné stěny ořešáku královského, je nejvhodnější hydroxid sodný 

o koncentraci 0,1 mol/l jak při biosorpci olova, tak i kadmia. Naopak dle předpokladů se 

kyselina chlorovodíková o koncentraci 0,1 mol/l jeví jako nevhodné aktivační činidlo. 

U vzorků aktivovaných nejvhodnějším aktivačním činidlem jsem zaznamenala, že pro 

biosorpci olova vzorkem ořešáku královského je vhodná zrnitost 2-3 mm. Naopak při 

studiu biosorpce kadmia ořešákem královským jsem zjistila, že větší sorpční schopnost má 

vzorek o zrnitosti 1-2 mm. 

Při zhodnocení adsorpce olova a kadmia podle typu použitého vzorku biosorbentu, 

účinnost adsorpce klesá pro olovo v pořadí vzorků biosorbentů: vzorek O4 (2–3 mm; NaOH) > 

vzorek O3 (1–2 mm; NaOH) > vzorek O2 (2–3 mm; HCl) > vzorek O6 (2–3; Redest.) > vzorek O5 

(1–2 mm; Redest.) a vzorek O1 (1–2 mm; HCl). Pro kadmium klesá celková účinnost adsorpce 

kadmia v pořadí vzorků biosorbentu: vzorek O3 (1–2 mm; NaOH) > vzorek O4 (2–3 mm; NaOH) > 
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vzorek O6 (2–3 mm; Redest.) > vzorek O1 (1–2 mm; HCl) > vzorek O5 (1–2 mm; Redest.) > vzorek 

O2 (2–3 mm; HCl). 

Vypracovanou metodiku biosorpce aplikovat a ověřit na reálných vzorcích odpadních 

vod 

Na základě zjištěných výsledků mohu tedy konstatovat, že odpadní voda z povrchové 

úpravy kovů (oplachová voda) byla při použití vzorků ořešáku královského aktivovaných 

hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l zcela vyčištěna na kvalitu stanovenou nařízením 

vlády č. 229/2007 Sb. Použitím biosorbentu aktivovaného hydroxidem sodným o koncentraci 

0,1 mol/l byl odstraněn téměř veškerý obsah nejen studovaných kovů (Pb, Cd), ale po 

biosorpci se významně snížily také hodnoty ostatních ukazatelů sledovaných v oplachové vodě 

z povrchové úpravy kovů. Skořápky ořešáku královského aktivované hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l a lze tedy využít v praxi na dočištění tohoto druhu odpadní vody.  

Při použití vzorku ořešáku královského aktivovaného hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l jako biosorbentu těžkých kovů byla provozní voda pro úpravu uhlí 

vyčištěna na kvalitu stanovenou nařízením vlády č. 229/2007 Sb. Skořápky ořešáku 

královského aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l, lze tedy využít 

v praxi na dočištění tohoto druhu odpadní vody, ale pravděpodobně jen pro nižší 

koncentrace sledovaných kovů (pod 10 mg/l). 

Na základě zjištěných hodnot při studiu biosorpce kovů s použitím skořápek 

ořešáku kráovského aktivované hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l jako 

biosorbentu byla odpadní voda z galvanovny vyčištěna na kvalitu stanovenou nařízením 

vlády č. 229/2007 Sb. jen v případě hodnoty kadmia, olova a zinku.  

Přínosem disertační práce je zjištění, že rostlinný zbytek jako je plod ořešáku 

královského, který vzniká ze zemědělské prvovýroby, je možné využít k odstranění 

těžkých kovů z vodných roztoků a tedy použít pro dočištění průmyslových odpadních vod. 
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