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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá posouzením možnosti využití skořápek plodu ořešáku 

královského (Juglans regia) pro odstranění šestimocného chromu z vodných roztoků. 

Vhodnost tohoto biosorbentu byla ověřena stanovením jeho sorpční kapacity (rovnováhy) a 

rychlosti (kinetiky) adsorpce šestimocného chromu. V práci jsou popsány také faktory 

ovlivňující proces biosorpce a metodika stanovení optimálních podmínek biosorpce. 

Vzorky byly analyzovány spektrofotometrickou metodou a výsledky interpretovány 

pomocí modelu Langmuirovy izotermy. 

Klíčová slova: 

Biosorpce, biosorbent, šestimocný chrom, skořápky plodu ořešáku královského 

(Juglans regia), kinetika adsorpce, podmínky adsorpce, izotermy. 

 

Abstract 

The thesis deals with evaluation of posibility to use walnut shells for removal of 

hexavalent chromium from aqueous solutions. Biosorbents suitability was verified by 

determination of its sorption capacity (equilibrium) and speed (adsorption kinetic) 

adsorption of hexavalent chromium. The thesis also described the factors affecting the 

biosorption process and methodology for establishing the optimum conditions of 

biosorption. Samples were analyzed by spectrophotometric methods and the results 

interpreted using the Langmuir isotherm model. 

Keywords: 

Biosorption, biosorbent, hexavalent chromium, walnut shells (Juglans regia), 

adsorption kinetic, conditions of adsorption, isotherms. 

  



 

 

 

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

b Langmuirova konstanta 

cf rovnovážná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu  

ci
 

vstupní koncentrace kovu  

HCl       kyselina chlorovodíková 

k indikátor sorpční kapacity 

K Langmuirova konstanta 

n Freundlichova konstanta 

NV nařízení vlády 

ot./min otáčky za minutu 

q adsorpční kapacita 

qmax maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek 

PET polyethylen 

pH koncentrace vodíkových iontů 

S množství biomasy 

V  objem modelového roztoku 

t       doba aktivace (h) 
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1 ÚVOD  

Antropogenní činnost má velký dopad na životní prostředí. Vlivem průmyslových 

a zemědělských činností dochází ke znečišťování jednotlivých složek životního prostředí 

různými kontaminanty, které však často bývají pro dané prostředí nepřirozené. Svým 

chemickým složením nebo množstvím tak negativně ovlivňují funkci přirozených procesů 

a mají nežádoucí environmentální a zdravotní účinky. Je tedy nasnadě, že se problematika 

ochrany a tvorby životního prostředí stala v posledních letech velmi sledovanou a „populární“. 

Kontaminanty podléhají v životním prostředí transformačním a transportním 

procesům, mnohé z nich jsou však odolné vůči rozkladu a na základě této persistence se 

mohou kumulovat v živých organismech a nepříznivě tak ovlivňovat jejich životní 

pochody. Mezi tyto látky se řadí i těžké kovy vypouštěné do odpadních vod. 

Těžké kovy se přirozené vyskytuji v horninovém prostředí, odkud se také mohou do 

životního prostředí uvolňovat. Jejich hlavním zdrojem je však průmyslová a zemědělská 

výroba. V důsledku zvyšujícího se používání těžkých kovů v průmyslové činnosti vzniká 

velké množství odpadních vod s vysokým obsahem toxických těžkých kovů. Jejich 

přítomnost představuje jisté riziko pro životní prostředí i zdraví člověka. Kovové ionty jsou 

totiž transportovány jednotlivými složkami životního prostředí až na velké vzdálenosti, 

kontaminují půdu i podzemní vody a díky schopnosti bioakumulace se mohou hromadit 

v živých pletivech a tkáních organismů prostřednictvím potravního řetězce.  

Tato skutečnost představuje možné akutní nebo chronické zdravotní problémy, a proto 

je důležité těžké kovy kontrolovat a odstraňovat přímo u zdroje jejich vypouštění, ještě než 

vstoupí do ekosystému, protože sledovat jejich vznikající ionty a různé meziprodukty po 

jejich vstupu do ekosystému je velmi náročné a často až nemožné.  

Existuje celá řada technologií založených na fyzikálně-chemických procesech, jimiž 

lze čistit a upravovat odpadní vody od těžkých kovů. Většinou jde ale o metody finančně 

nákladné nebo málo efektivní.  

Biotechnologické procesy se svou účinností vyrovnají těmto tradičním metodám a díky 

svým nízkým nákladům a šetrnosti k životnímu prostředí jsou také výhodnější. Jednou 

z těchto environmentálních biotechnologií je biosorpce. Proces biosorpce je založen na 

adsorpci těžkých kovů z odpadních vod pomocí různých biosorbentů. Celosvětově probíhají 
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experimenty za účelem najít vhodnou biomasu, která by vykazovala výborné sorpční 

vlastnosti, nejlépe pro všechny těžké kovy, a zároveň by byla odpadním nebo vedlejším 

produktem ze zemědělské prvovýroby, čímž je zajištěna ekonomická nenáročnost. 
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Svou diplomovou prací navazuji na svůj předešlý výzkum v rámci bakalářské práce 

s názvem „Využití skořápek ořešáku královského (Juglans regia) jako biosorbentu 

v procesu biosorpce těžkých kovů“ a také na práce svých kolegů. 

Cílem předložené diplomové práce je ověření účinnosti biosorpce šestimocného 

chromu z vodného prostředí pomocí skořápek ořešáku královského (Juglans regia) 

a studium jednotlivých faktorů, které průběh procesu ovlivňují. Svým výzkumem 

navazuji na práci Březinové, která prověřila schopnost skořápek ořešáku královského 

sorbovat z vodných roztoků šestimocný chrom. V práci Březinové však chybí studium 

důležitých faktorů, které zásadně ovlivňují účinnost procesu, jako je vliv hodnoty pH, 

vliv teploty, počáteční koncentrace Cr(VI), počet otáček během biosorpce aj. Hlavní 

náplní mé práce je tedy studium vlivu uvedených faktorů na biosorpci, a tím také 

optimalizace podmínek daného procesu.  

Jednotlivé cíle diplomové práce jsou následující: 

 Zvolený sorbent mechanicky, tepelně a chemicky upravit. 

 Popsat a studovat faktory ovlivňující průběh biosorpce. 

 Studium sorpční kapacity (rovnováhy) a rychlosti (kinetiky) sorpce šestimocného 

chromu. 

 Studovat jednotlivé faktory ovlivňující biosorpci šestimocného chromu, zejména 

vliv pH, teploty, počtu otáček a koncentrace biosorbentu. 

 Na základě výsledků vyhodnotit biosorpční schopnost daného sorbentu pro 

testovaný kov (šestimocný chrom). 
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3 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Rostoucí množství rozpuštěných a uvolněných kovů, které pocházejí především 

z průmyslových činností, představuje v životním prostředí nejen závažné zdravotní, ale 

také environmentální problémy. Jejich odstraňování z prostředí je velmi obtížné, proto je 

důležité zamezit vstupu kovů do ekosystémů a zaměřit se na jejich možné odstranění přímo 

u zdroje vypouštění, tedy v konkrétním průmyslovém procesu. 

V dnešní době známé a používané metody a technologie k odstraňování těžkých 

kovů z odpadních vod jsou založeny většinou na fyzikálních, fyzikálně-chemických nebo 

chemických procesech. Perspektivní, ale i ekonomicky a environmentálně výhodnější jsou 

metody biologické, tedy biotechnologie. Mezi tyto technologie, využívající schopnosti živé 

i neživé hmoty organismů sorbovat těžké kovy, patří i biosorpce. Ta, na rozdíl od podobných 

biologických metod, nezávisí na metabolismu buněk organismu. Její mechanismus je však 

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

stěny. Proces se vyznačuje poměrně vysokou rychlostí a vratností, tzn. možností zpětného 

získání adsorbovaného kovu z biosorbentu pomocí desorpce.  

Objev procesu biosorpce je datován již na počátek 20. století, kdy vědci zjistili, že je 

mikrobiální buňka schopná zakoncentrovat mnohé kovy ze svého prostředí. Avšak teprve 

v posledních několika letech se začal výzkum této technologie intenzivněji rozvíjet. Jedna 

z prvních zmínek o biosorpci se objevila roku 1935 v publikaci o odstraňování vápníku 

a hořčíku kůrou trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), kterou autoři Adams a Holmes 

publikovali při studiu iontové výměny. 
1
 V roce 1948 Rothstein a jeho spolupracovníci 

zase zjistili, že buněčný povrch kvasinek je schopen zachytit uran. 
27

 Mezi další objevy 

patří například zjištění, že radionuklidy přítomné v mořském ekosystému jsou 

akumulovány organismy apod. 
12

  

Proces biosorpce byl rovněž studován také u celé řady biologických materiálů. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci své diplomové práce ale zabývám neživým biologickým 

materiálem, zaměřím se pouze na tento typ biosorbentů. Mezi biosorbenty z neživé 

biomasy lze zařadit například kůru dřevin (Robinia pseudoacacia), skořápky ořechů 

(Juglans regia, Corylus avellana), pecky plodů švestky domácí (Prunus domestica) 

a dalších peckovic.  
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V následující Tabulce 1 jsou uvedeny sorpční schopnosti některých biosorbentů 

testovaných pro odstraňování chromu z vodných roztoků. 

Tabulka 1: Přehled sorpčních schopností šestimocného chromu některých biosorbentů 

BIOMASA PROKARYOTICKÝCH ORGANISMŮ 

Biomasa 
Vstupní koncentrace 

(mg/l) 
Adsorpce kovů 

(mg/g) 
Autor 

Streptomyces noursei 0,5 - 52 10, 6 Mattuschka a kol., 1993 16 

Zooglea ramigera 25 - 400 3 Nourbakhsh a kol., 1994 22 

Pseudomonas fluorescens 44, 2 8, 3 Lopéz a kol., 2000 15 

ROSTLINNÁ BIOMASA  

Biomasa 
Vstupní koncentrace 

(mg/l) 
Adsorpce kovů 

(mg/g) 
Autor 

Halimeda opuntina N 40 Volesky, 1992 32 

Chlorela vulgaris (H+) 100 50 Chovancová, 2001 9 

Cladophora crispata 25 - 400 3 Nourbakhsh a kol., 1994 22 

Chlorela vulgaris 25 - 400 3,5 Nourbakhsh a kol., 1994 22 

BIOMASA HUB 

Biomasa 
Vstupní koncentrace 

(mg/l) 

Adsorpce kovů 

(mg/g) 
Autor 

Saccharomyces cerevisiae 25 - 400 3 Nourbakhsh a kol., 1994 22 

Rhizopus arrhizus 25 - 400 4, 5 Nourbakhsh a kol., 1994 22 

BIOMASA ŢIVOČICHŮ 

Biomasa 
Vstupní koncentrace 

(mg/l) 

Adsorpce kovů 

(mg/g) 
Autor 

Ucides cordatus N 29, 1 Niu, Volesky, 2002 21 

Vysvětlivka k tabulce: N – uvádí se v případech, kdy nebylo možné zjistit konkrétní hodnotu 

Z tabulky 1 vyplývá, že výborné sorpční vlastnosti pro odstraňování chromu se 

prokázaly u Chlorela vulgaris (H
+
), jejíž adsorpce chromu byla 50 mg/g z původní 

koncentrace 100 mg/l. Naopak méně dobré sorpční vlastnosti měli biosorbenty Cladophora 

crispata a Saccharomyces cerevisce, kde adsorpce chromu byla pouhé 3 mg/g z původní 

koncentrace 25-400 mg/l. 

Konvenční a biotechnologické metody se od sebe liší především použitými 

vstupními materiály a zařízeními, různou časovou i finanční náročností, působením na 

životní prostředí a také efektivitou procesu odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. 

Velkou nevýhodou konvenčních metod jsou poměrně vysoké kapitálové i provozní 

náklady a vznik vedlejších odpadů ve formě toxických kalů, které se musí opět bezpečně 

zpracovávat. Některé známé a používané konvenční metody jsou uvedeny v následující 

Tabulce 2.  
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Tabulka 2: Konvenční technologie odstraňování těžkých kovů z odpadních vod  

(převzato a upraveno 12) 

METODA PRINCIP VÝHODY NEVÝHODY 

Sráţení ve formě 

málo 

rozpustných 

hydroxidů 

zvýšením hodnoty  
pH na 10-12 

nízké náklady 
vznik nevyužitelného 
tuhého odpadu. 

Cementace 

a elektrolýza 

tvorba nerozpustných 

oxidů kovů nebo čistých 
kovů (roztoky s obsahem 

ušlechtilých kovů) 

získání ušlechtilých 
kovů v čisté formě 

vyžaduje mnoho 

chemikálií, citlivá na 

podmínky 

Reverzní osmosa 
eliminace iontů kovů 

přechodem přes membránu 
efektivní metoda 

vysoké kapitálové 
i provozní náklady, 

potřeba předúpravy 

Membránová 

filtrace 

eliminace vysrážením kovů 

filtrací přes membránové 

filtry 

odstranění pevných 

látek, olejů i tuků 

a mikroorganismů 

vysoké kapitálové 

i provozní náklady, 
rozsáhlá příprava 

filtrů 

Kapalinová 

extrakce 

extrakce kovů z vodných 
roztoků v nepolárních 

rozpouštědlech 

výborně zavedená 

technologie 

vysoké kapitálové 

i provozní náklady 

Iontová výměna 
výměna kovových iontů 
za ionty méně škodlivé 

velmi účinná metoda 
vysoké kapitálové 
i provozní náklady 

Adsorpce  

(fyzikální 

adsorpce, 

chemisorpce) 

odstranění na základě 

mezipovrchových 

přitažlivých sil 

používá konvenční 
sorbenty (aktivní uhlí) 

nakládání 
s adsorbentem. 

Z tabulky 2 je velmi dobře patrné, že konvenční technologie jsou všeobecně ekonomicky 

nákladné (reverzní osmosa, membránová filtrace, kapalinová extrakce aj.) a ne ale vždy jsou 

také dostatečně efektivní.  

Výhodami aplikace biosorpce na odstraňování kovů z odpadních vod v porovnání 

s uvedenými konvenčními technologiemi jsou následující: 
28

 

 vysoká efektivita procesu, 

 nízké náklady (biomasa bývá odpadním materiálem), 

 rychlý proces probíhající za normálních podmínek (teplota, tlak), 

 vysoká selektivita, 

 kovy lze znovu získat v téměř čisté formě, 
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 biomasu lze vícenásobně použít, protože je zajištěn proces desorpce kovů, 

 šetrnost k životnímu prostředí. 

Nevýhodou biosorpce je především nedostatek informací o mechanismech, které 

odpovídají za zachycení kovů na povrchu buněk biosorbentu, a také významný vliv 

hodnoty pH na proces biosorpce, což může vést k omezení její aplikace pro některé druhy 

odpadních vod. Mnozí kolegové (in Březinová, 2010; Minxová, 2009; Wolfová, 2008) se 

zabývají pouze možností určitého biosorbentu odstranit určitý kov z odpadních vod, ale již 

nestudují podmínky, které jsou pro proces nejvhodnější, ani faktory, které mohou účinnost 

procesu negativně ovlivnit. Proto je velmi důležité tuto problematiku dokončit. 
4, 18, 36

 

Po celém světě probíhají výzkumy za účelem nalezení vhodných sorpčních materiálů 

pro proces biosorpce a jeho optimálních podmínek. Z provedených výzkumů vyplývá, že 

odpadní biomasu ze zemědělské prvovýroby lze velmi dobře použít jako biosorbentu pro 

odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Rostlinná biomasa totiž poskytuje velké množství 

reaktivních skupin pro vazbu s kovovými ionty. Aplikace biosorpce se však úspěšně testuje 

i pro odstraňování radioaktivních prvků nebo organických znečišťujících látek z vod.  

Vhodnými sorpčními materiály pro odstranění šestimocného chromu z roztoku jsou 

například skořápky plodů ořešáku královského (Juglans regia), lísky obecné (Corylus 

avellana) nebo mandlí. 
25 5

 Dále se laboratorními výzkumy prokázaly výborné sorpční 

vlastnosti šišek borovice lesní (Pinus sylvestris) 
29

, banánových slupek 
17

 nebo dřevěných 

pilin 
37

 a mnoha dalších. Nejen odpadní materiály se dodnes testují za účelem nalezení 

vhodného biosorbentu, biosorpce Cr(VI) se testovala například i na starých novinách. 
31
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

Literární rešerší na téma biosorpce těžkých kovů jsem se podrobně zabývala již ve 

své bakalářské práci, kde jsem popsala biosorpci a její mechanismy, biosorbent a také jsem 

charakterizovala použitou biomasu, tedy skořápky plodu ořešáku královského 

(Juglans regia). 
8
 V diplomové práci se proto zaměřuji již pouze na faktory, které ovlivňují 

účinnost biosorpce Cr(VI) a také na šestimocný chrom samotný. 

Biosorpce s využitím určitých typů neživé biomasy patří mezi alternativní a vysoce 

efektivní metody odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Proces je poměrně rychlý, 

selektivní pro různé kovy a levný. Jako biosorbenty lze použít různé typy odpadní biomasy 

ze zemědělské prvovýroby. Na rozdíl od bioakumulace, tedy příjmu a koncentrace kovu 

živými buňkami, biosorpce není závislá na metabolismu a nehrozí zabudování toxického 

kovu uvnitř buněk. V následujících kapitolách jsem se proto na základě studia odborné 

literatury zaměřila konkrétně na jednotlivé faktory, které mají podstatný vliv na biosorpci 

šestimocného chromu. 

4.1 Faktory ovlivňující biosorpci 

Účinnost a efektivnost procesu biosorpce ovlivňuje řada faktorů, které na průběh 

procesu působí. Pro optimalizaci a správné řízení procesu je nutné všechny tyto faktory 

znát a stanovit podle nich vhodné podmínky pro celý průběh biosorpce. Rovnováhu 

procesu biosorpce Cr(VI) ovlivňují především tyto fyzikálně-chemické faktory: 

 počáteční koncentrace Cr(VI); 

 hodnota pH roztoku; 

 teplota roztoku; 

 koncentrace biomasy; 

 rychlost otáček; 

 přítomnost dalších iontů kovů. 

Mechanismus biosorpce je založen především na iontové výměně. Porušení iontových 

vazeb může tedy také ovlivnit příjem kovu biosorbentem. 
31
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Volbu vhodného kovu, zkoumaného v procesu biosorpce, ovlivňují následující 

kritéria: 
30

 

 toxicita kovu (přímé ohrožení zdraví), 

 cena kovu (důležitost obnovy, možnost znovupoužití). 

Biosorpce Cr(VI) závisí na počáteční koncentraci Cr(VI) v roztoku, což bylo 

prokázáno již řadou studií. 
25 35

 Je-li počáteční koncentrace chromu vysoká, biosorpce je 

velmi intenzivní a probíhá, dokud nejsou všechna volná vazebná místa obsazena iontem 

chromu. Ucun a jeho kolegové testovali odstraňování Cr(VI) pomocí šišek borovice lesní 

(Pinus sylvestris) při teplotě 25-45 °C. Sorpční kapacita biosorbentu se s rostoucí počáteční 

koncentrací Cr(VI) od 50, 100, 150, 200, 250 do 300 mg/l výrazně zvyšovala. Zvyšovala 

se i v závislosti na rostoucí teplotě, a sice do 45 ˚C. 
29

  

Wang a jeho kolegové zase studovali adsorpci Cr(VI) použitím skořápek plodu 

ořešáku královského (Juglans regia) při různé počáteční koncentraci chromu a při teplotě 

30 °C. Studované hodnoty 200, 250, 300, 350, 400, 450 a 500 mg/l prokázali, že s rostoucí 

počáteční koncentrací chromu, roste i intenzita a rychlost jeho adsorpce. 
35

 Při koncentraci 

500 mg/l adsorpce stále rostla, proto by bylo vhodné vyzkoušet i vyšší koncentrace a zjistit 

tak mezní hodnotu, při níž rychlost a intenzita adsorpce již klesají.  

Hodnota pH má na průběh biosorpce také velmi významný vliv. Při nízkých 

hodnotách pH jsou vazebná místa na buněčném povrchu těsně vázána s H
+
 ionty a tudíž 

nedostupná pro jiné kationty v roztoku. S rostoucí hodnotou pH se zvyšuje i množství 

ligandů s negativním nábojem, a to umožňuje vazbu jiných kationtů. Z této závislosti 

také vyplývá, že pro vazbu aniontů je to opačné. Volesky všeobecně uvádí pro kationty 

optimální hodnotu pH>4,5 a pro anionty pH v rozmezí hodnot od 1,5 do 4. 
31

 Nežádoucí 

jsou především extrémní hodnoty pH, které mohou totiž poškodit strukturu buněk 

biosorbentu a vést tak až k úbytku jeho hmotnosti a ke snížení sorpční kapacity.  

Obecně lze shrnout, že proces biosorpce kovů z roztoku obvykle vzrůstá v rozmezí 

hodnot pH=4-8 a je limitován výběrem biomasy a typem kovového iontu. 
7
 

31
 Optimální 

hodnota pH je ale také ovlivněna dalšími podmínkami, při nichž proces probíhá, proto se 

výsledky jednotlivých studií mohou více či méně lišit a měly by se uvádět všechny použité 

podmínky současně. 
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Biosorpcí Cr(VI) pro různé typy biosorbentů se zabývaly mnohé studie, které uvádí 

optimální počáteční hodnotu pH v rozmezí od 2,0 do 4,5. Například Pehlivan a Altun 

studovali biosorpci Cr(VI) pomocí skořápek lískového a vlašského ořechu a skořápek 

mandlí. Zjistili, že při teplotě 25±1 °C je optimální hodnota pH pro skořápky mandlí 2,0-3,3. 

Optimální adsorpce Cr(VI) skořápkami lískového a vlašského ořechu probíhala při hodnotě 

pH=3,5. 
25

 Podobné hodnoty uvádí ve své práci také Cimino a kolegové. 
5
 Opět pomocí 

skořápek lískového ořechu sorbovali různé ionty těžkých kovů a jako optimální hodnotu 

pH pro Cr(VI) uvedli interval 2,5-3,5 při teplotě 20±1 °C. Také Park a kolegové studovali 

optimální pH při teplotě 25±2 °C použitím roztoků s pH 1-4, přičemž jako optimální 

hodnotu pro Cr(VI) obecně uvádí pH=2. 
23

 Wang a jeho kolegové zase zkoumali vliv pH 

v rozsahu hodnot od 1 do 7 a zjistili, že při pH=1 je biosorpce nejúčinnější a dobře probíhá 

ještě v rozmezí od pH=2-4. 
35

 Vyšší hodnoty pH se ukázaly jako nevhodné. Na základě 

této literární rešerše se ve svých experimentech budu proto zabývat studiem vlivu pH 

v rozsahu hodnot 1,1-4,0. 

Na řadu faktorů, které regulují biosorpci kovů má velký vliv také teplota roztoku. 

Teplota v průběhu celého procesu ovlivňuje především stabilitu kovů v roztoku, stavbu 

buněčné stěny u některých biosorbentů, případně i stabilitu komplexu buňka-kov. Hodnota 

teploty, která je pro biosorpci optimální, závisí na převládajícím ději. V případě 

chemisorpce s rostoucí teplotou roste i účinnost, ale při fyzikální adsorpci účinnost naopak 

zase roste s klesající teplotou. 
12

 

Pro Cr(VI) se jako vyhovující uvádí rozmezí teplot 25-45 °C, přičemž s rostoucí 

teplotou do 45 °C by měla růst také účinnost biosorpce Cr(VI). 
23 25 29 35

 Bylo prokázáno, 

že pokud teplota nedosahuje extrémních hodnot (˂20 °C nebo ˃50 °C) biosorpce probíhá 

normálně, ale při překročení mezních hodnot se proces prudce zastaví. Tyto mezní hodnoty 

mohou být však různé, v závislosti na typu biosorbentu a kovu, který má být sorbován. 

Vzhledem k zjištěným poznatkům, uvedeným v této literární rešerši budu v experimentální 

části studovat, jaký vliv bude mít na průběh biosorpce teplota od 20 do 40 °C. 

Významným faktorem je dále typ a koncentrace biomasy. Vysoká koncentrace 

biomasy dokáže odstranit větší množství kovů, vzhledem k tomu, že zaujímá větší 

specifický povrch a tím kovu poskytuje více vazebných míst. Zároveň však může vést ke 

vzniku velkých agregátů a tím i k narušení rovnováhy mezi povrchem buňky 
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a sorbovaným kovem. Důležité je také znát chemické složení biomasy pro snadnější 

pochopení dějů, které při adsorpci kovů probíhají. Studovaný rozsah počáteční koncentrace 

biosorbentu v rámci experimentální části jsem zvolila na základě zkušenosti při studiu 

jiných biosorbentů stejný, aby byly výsledky při srovnání jednotlivých studovaných 

biosorbentů lépe vyhodnotitelné. Při studiu podmínek adsorpce jsem používala počáteční 

koncentrace 1,0 g; 1,5 g; 2,0 g; 2,5 g; 3,0 g a 4,0 g biosorbentu. 

Určitou roli v procesu biosorpce hrají také otáčky, které ovlivňují promíchávání 

(třepání) sorbentu s roztokem kovu během biosorpce. V tomto faktoru se však studie velmi 

rozcházejí, neboť v každé z nich jsou uvedeny různé hodnoty. S otáčkami úzce souvisí také 

doba, po kterou k promíchávání dochází. Jako nejčastěji používané otáčky se uvádí 

hodnoty v rozmezí 100-300 otáček za minutu. 
6 19 28

 Nelze však určit jednu optimální 

hodnotu, protože všechny faktory se navzájem ovlivňují a v každém výzkumu se velmi liší. 

Navíc na biosorpci nemají tak významný vliv, jako například pH.  

Odpadní vody obsahují kromě kovu, který má být sorbován, také řadu jiných iontů. 

Přítomnost konkurenčních kovových iontů vede k soupeření s ionty těžkých kovů 

o vazebná místa na povrchu buněk. Následným snížením volných vazebných míst 

důsledkem jejich obsazování jinými ionty kovů se sníží i účinnost sorpce těžkého kovu. 
2
 

V mé diplomové práci se však problematikou vlivu přítomnosti konkurenčních kovových 

iontů nezabývám. 

V rámci své diplomové práce jsem v podstatě pokračovala ve výzkumu Březinové. 
4
 

Studovala jsem odstraňování šestimocného chromu z vodného roztoku a především 

faktory, které proces odstraňování ovlivňují. V následující kapitole je popsána bližší 

charakteristika studovaného těžkého kovu a jeho chování ve vodném roztoku. 

4.2 Chrom 

Chrom se přirozeně vyskytuje ve formě minerálů, jako chromit (FeCr2O4) a krokoit 

(PbCrO4). Dále se vyskytuje jako chromový okr (Cr2O3) a je také součástí minerálů 

obsahujících hliník, sopečného prachu a plynů. Výskyt chromu v zemské kůře je poměrně 

vzácný, přibližně jde o 122 ppm, což je asi 0,122 g/kg. 
13

 

Chrom patří do skupiny těžkých kovů. Jedná se o přechodný kov typický tvorbou 

komplexů, v nichž se vyskytuje v oxidačních stupních od -II do +VI. Běžné jsou však stavy 
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také 0 (kovový chrom), +II, +III a +VI. Chrom je stříbrolesklý kov, za normálních podmínek 

chemicky odolný a stálý. Čistý chrom není stálý v kyslíkové atmosféře, proto se na povrchu 

kovu vytvoří tenká vrstva oxidu, která je pro kyslík nepropustná a kov tím chrání. Na 

základě této vlastností se používá zejména při ochraně železných výrobků proti korozi.  

Chrom a jeho sloučeniny podobně jako ostatní těžké kovy se do životního prostředí 

dostává především jako vedlejší produkt různých průmyslových činností. Často se využívá 

v procesu galvanického pokovování, k výrobě speciálních slitin a v ocelářství, dále slouží 

také k vybarvování tkanin, k moření a leptání kovů. Velmi časté je také použití 

v kožedělném průmyslu, při výrobě organických barviv nebo také jako inhibitory koroze 

v chladících vodách elektráren. 
13 29

 

Antropogenním zdrojem chromu ve vodách jsou tedy především odpadní vody 

z barevné metalurgie, povrchové úpravy kovů, kožedělného a textilního průmyslu, výroby 

zrcadel, výroby barviv a pigmentů a chemického průmyslu. Emise chromu se do ovzduší 

dostávají v prachových částicích ze spalování fosilních paliv, zdrojem znečištění je 

i cement, spalovny komunálních odpadů a výfukové plyny. Z atmosféry se vymývá 

srážkami a ve formě depozice kontaminuje další složky prostředí. Do půdy nebo podzemní 

vody může unikat ze špatně zabezpečených skládek, ale i při nakládání s odpady 

s obsahem chromu. 
10

 

Chrom patří mezi esenciální stopové prvky, které se podílejí na metabolismu 

některých organismů, podílí se na regulaci glukosy v krvi člověka nebo syntéze 

nukleových kyselin. Nedostatek chromu může vyvolat únavu, stres, úbytek váhy a rovněž 

snížení schopnosti těla odstraňovat glukosu z krve. Při vyšších koncentracích se však stává 

toxickým. Toxicita chromu závisí také na oxidačním stupni. 
26

 

Zatímco trojmocný chrom je nezbytnou součástí těl rostlin i živočichů a pouze při 

vyšších koncentracích působí na organismy jako toxická nebo jedovatá látka, sloučeniny 

šestimocného chromu jsou účinná oxidační činidla odpovědná za většinu toxických účinků 

vůči organismům. Ve vodách se chrom vyskytuje jen ve třetím a šestém oxidačním stupni. 

U trojmocného chromu se jedná o rozpuštěnou formu jednoduchého iontu Cr(III) a jeho 

hydrokomplexů. Sloučeniny šestimocného chromu jsou dobře rozpustné ve vodě, 

s výjimkou chromanů (olovnatý, stříbrný a barnatý). Je-li proto potřebné odstranit z vody 

Cr(VI), musí se nejprve redukovat na Cr(III). 
26 13
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Šestimocný chrom je tedy toxikologicky nebezpečný. Jeho ve vodě rozpustné 

sloučeniny způsobují při akutní expozici poleptání, což při orální expozici může vyvolat až 

šok a vést i ke smrti. Po kontaktu s kůží vznikají vředy a inhalací prachu sloučenin Cr(VI) 

dochází k poškození nosní sliznice a dýchacím potížím. 
14

 Je klasifikovaný jako lidský 

karcinogen způsobující rakovinu plic a má i účinky mutagenní a genotoxické. Kromě toho 

může působit toxicky na játra (hepatotoxicita) a na ledviny (nefrotoxicita) a v neposlední 

řadě ovlivňuje chuť a barvu vody a také vyvolává alergické reakce. 
24

 

Ve vodách se chrom vyskytuje především v oxidačních stupních +III a +VI. 

Trojmocný chrom ve formě jednoduchého iontu převažuje pouze v silněji kyselém 

prostředí, kde se hodnota pH pohybuje do 3,5. Ve vyšších hodnotách pH 6 až 8 se 

vyskytuje v hydrokomplexech. Je známo, že Cr(III) má velkou schopnost tvořit komplexy, 

například se sírany, fluoridy nebo kyanidy. Šestimocný chrom je ve vodě většinou dobře 

rozpustný, kromě chromanu olovnatého, barnatého a stříbrného. Je-li nutné Cr(VI) 

z vodného prostředí odstranit, musí být nejprve redukován na trojmocnou formu. Redukce 

probíhá v bezkyslíkatém prostředí například pomocí železnatých solí nebo huminových 

látek. Chromany jsou obecně stabilní hlavně v alkalickém prostředí, proto jejich redukci 

podporuje kyselé prostředí. Cr(VI) obecně nemá výraznou adsorpci na nerozpuštěné látky 

a sedimenty tak jako Cr(III). K adsorpci dochází jen v kyselém prostředí, protože chrom je 

přítomen jako anion. Tato rozdílná schopnost adsorpce ovlivňuje migrační schopnost 

chromu. V půdě a horninovém prostředí snadněji migruje Cr(VI), přičemž se rychlost 

migrace může zvýšit v důsledku oxidace Cr(III) na Cr(VI) přítomností MnO2. Je tedy 

nutné ve vodách stanovovat nejen koncentraci celkového chromu, ale také koncentraci 

samotného šestimocného chromu, který může ve vyšších množstvích působit vážné 

zdravotní problémy. 
26

 

Podle přílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném 

znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, je nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pitné a balené pitné vody 

0,05 mg/l. 
33

 Podle přílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb., 

v platném znění, o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod 

a o způsobu jejich úpravy, je limit pro balené přírodní minerální vody 0,05 mg/l, pro 

balené kojenecké a balené pramenité vody je však limit přísnější, a to 0,025 mg/l. 
34
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Přípustné emisní limity pro průmyslové odpadní vody podle přílohy č. 1B k nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, jsou uvedeny v Tabulce 3.  

Tabulka 3: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné 

z vybraných průmyslových odvětví, 20 

PRŮMYSLOVÝ UKAZATEL 
Celkový chrom  

mg/l 

Šestimocný chrom  

mg/l 

Činění a úprava usní 1 * 

Elektrotechnická výroba 0,5 0,1 

Povrchová úprava kovů 

(tepelná úprava, smaltování, lakování) 
0,5 0,1 

Spalování odpadu 0,5 * 

Těţba rud (kromě uranu) 0,5 * 

Výroba a hutní zpracování neţelezných kovů 0,5 * 

Výroba skla 1 * 

Výroba textilií a textilních výrobků 0,5 0,3 

Vysvětlivky k tabulce: * - neuvedeno 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části diplomové práce jsem se zabývala metodikou úpravy 

skořápek plodu ořešáku královského (Juglans regia) pro následný proces biosorpce. 

Studovala jsem kinetiku adsorpce šestimocného chromu a faktory ovlivňující průběh 

adsorpce.  

5.1 Metodika přípravy vzorků biosorbentu 

Skořápky plodu ořešáku královského (Juglans regia) jsem použila stejné, jako používala 

při svých experimentech Březinová. Byly sbírány v mikroregionu Odersko (obec Loučky 

u Oder). Skořápky jsem nejprve oddělila od jader a poté jsem je upravila drcením na kousky 

o velikosti asi 2-5 cm (viz Obrázek 1). Biosorbent jsem poté podrobila tepelné, zrnitostní 

a chemické úpravě, abych zajistila jeho lepší funkčnost zpřístupněním vazebných míst a lepší 

průběh celého procesu. 

 

Obrázek 1: Plody ořešáku královského (Juglans regia) před mechanickou úpravou (vlevo), skořápky 

upravené drcením na kousky o velikosti asi 2-5 cm (vpravo) (foto: Petra Horáková, 2011) 

5.1.1 Tepelná a zrnitostní úprava sorbentu  

Na kousky podrcené skořápky plodu ořešáku královského (Juglans regia) jsem sušila 

při laboratorní teplotě (20-25 °C) po dobu 24 h a pak jsem předsušené skořápky drtila na 

mobilním drtiči Raptor 624, model HT 6523 (Werco, Česká republika). Sorbent jsem 

sušila v sušárně typu ECOCELL standard, firmy Brněnská medicínská a.s. – MMM Group 

(Česká republika) při teplotě 105 ±1 °C do konstantní hmotnosti. Namletý a nasušený sorbent 

jsem sítovala přes nerezová síta Retsch (Německo) na příslušnou zrnitostní frakci.  
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Vzhledem k tomu, že svou prací navazuji na diplomovou práci Březinové, která se ve 

své práci nezabývala již faktory, které by mohly významně ovlivnit proces sorpce, tudíž 

jsem při volbě zrnitostní frakce sorbentu vycházela z výsledků a poznatků její práce. 

Používala zrnitostní třídy 3-4 mm a 4-5 mm, z nichž se více osvědčila právě zrnitostní třída 

3-4 mm. V závěru své práce pak navrhovala vyzkoušet i menší zrnitost. V mé bakalářské 

práci jsem používala osvědčenou zrnitostní třídu 2-3 mm (viz Obrázek 2), kterou jsem se 

proto rozhodla použít i pro svou diplomovou práci. 

 

Obrázek 2: Ořešák královský (Juglans regia) o zrnitostní frakci 2-3 mm 

(foto Petra Horáková, 2011) 

5.1.2 Chemická úprava 

Tepelně a zrnitostně upravené vzorky biosorbentu se dále chemicky upravují. 

Chemická aktivace pomocí aktivačních činidel tak naruší povrch zrn a zpřístupní tak 

funkční skupiny pro vazbu s kovem v procesu biosorpce. Pro možné porovnání výsledků 

mé práce s výsledky práce Březinové jsem proto zachovala i stejné podmínky chemické 

úpravy. Jako aktivační činidlo jsem použila kyselinu chlorovodíkovou, která se ukázala 

jako nejúčinnější, a to o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l. Březinová aktivovala 

vzorky sorbentu po dobu 5, 15, 30 a 45 min. Abych zjistila nejvhodnější podmínky 

aktivace sorbentu, ověřovala jsem účinnost ještě pro dobu 60 min. 
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Parametry chemické aktivace jsem stanovila rovněž na základě práce Březinové, 

abych zachovala stejné podmínky a srovnatelnost výsledků. Vstupní koncentraci 

aktivačního roztoku jsem použila 10 g biosorbentu na jeden litr roztoku aktivačního činidla 

kyseliny chlorovodíkové. Do litrových PET lahví jsem k naváženému množství tepelně 

a mechanicky upraveného biosorbentu přidala připravené roztoky aktivačního činidla 

o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l. Vzorky jsem aktivovala za stálého třepání na 

třepačce typu GFL 3031 (fa HELAGO-CZ s.r.o., Česká republika) při konstantních otáčkách 

150 ot./min v časových intervalech 5, 15, 30, 45 a 60 min pro každou koncentraci zvoleného 

aktivačního činidla.  

Po uplynutí příslušné doby aktivace jsem aktivovaný sorbent od roztoku aktivačního 

činidla oddělila sítkem z umělé hmoty a promyla redestilovanou vodou, následně jsem ho 

v redestilované vodě nechala odstát přes noc, abych zajistila odstranění případného zbytku 

aktivačního činidla. Poté jsem sorbent opět sítkem oddělila a nechala sušit při teplotě 105 ±1 °C 

až do konstantní hmotnosti, aby byla zajištěna přesnost navážky.  

Pro prokázání účinku chemické aktivace a lepší schopnosti sorpce chemicky 

aktivovaného biosorbentu jsem připravila srovnávací vzorek, který prošel stejnou tepelnou 

a mechanickou úpravou, ale místo aktivačního činidla jsem použila redestilovanou vodu. 

Graficky je metodika přípravy biosorbentu znázorněna na následujícím Obrázku 3. 
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Obrázek 3: Metodika přípravy biosorbentu 

DRCENÍ SKOŘÁPEK PLODU OŘEŠÁKU KRÁLOVSKÉHO 

TEPELNÁ ÚPRAVA PŘI LABORATORNÍ TEPLOTĚ PO DOBU 24 h 

 

MLETÍ VZORKŮ 

SUŠENÍ PŘI 105 ±1 °C DO KONSTANTNÍ HMOTNOSTI 

 

ZRNITOSTNÍ ÚPRAVA VZORKŮ 

ZRNITOSTNÍ FRAKCE 2-3 mm 

CHEMICKÁ AKTIVACE SORBENTU 

Destilovaná voda 

5, 15, 30, 45, 60 min 

 

0,1 mol/l HCl 

5, 15, 30, 45, 60 min 

 

 

1 mol/l HCl 

5, 15, 30, 45, 60 min 

 

 

2 mol/l HCl 

5, 15, 30, 45, 60 min 

 

 

ODDĚLENÍ SORBENTU SÍTKEM + proplach redestilovanou H2O 

ODSTÁTÍ V REDESTILOVANÉ VODĚ PŘES NOC 

ODDĚLENÍ SORBENTU SÍTKEM 

SUŠENÍ PŘI 105 ±1 °C DO KONSTANTNÍ HMOTNOSTI – 2 h 

SUŠENÍ PŘI 105 ±1 °C DO KONSTANTNÍ HMOTNOSTI 
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5.2 Metodika analýzy vzorků biosorbentu 

Hodnoty vstupní koncentrace (ci) jsem ověřila analýzou použitých modelových 

roztoků Cr(VI). Vstupní (ci) i rovnovážné koncentrace (cf) jsem analyzovala 

spektrofotometrickou metodou na spektrofotometru HACH typu DR 2800 

(HACH LANGE GmbH, Německo) v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě (viz Obrázek 4). Všechna měření 

jsem opakovala ve třech shodných analýzách, proto jsou uváděné hodnoty modelování 

kinetiky adsorpce střední hodnotou průměru.  

 

Obrázek 4: Analýza vzorků biosorbentu na spektrofotometru HACH typu DR 2800  

(HACH LANGE GmbH, Německo) (foto: Petra Horáková, 2011) 

5.3 Metodika modelování kinetiky adsorpce 

Modelové roztoky šestimocného chromu jsem připravovala pro modelování kinetiky 

adsorpce. Jejich vstupní koncentraci 100 mg/l jsem zachovala rovněž stejnou jako 

Březinová. Modelový roztok šestimocného chromu jsem připravovala ze standardu 

dichromanu didraselného (K2Cr2O7) (firma PENTA, Česká republika) vždy v den použití. 

Do PET lahví o objemu 250 ml jsem navážila 1 g tepelně, mechanicky a chemicky 

upraveného biosorbentu a přidala jsem k němu 50 ml modelového roztoku Cr(VI) 

o zmíněné koncentraci 100 mg/l. Vzorky jsem třepala na třepačce GFL 3031 

(fa HELAGO-CZ s.r.o., Česká republika) při laboratorní teplotě a otáčkách 150 ot./min. 

Časové intervaly odběru vzorků 0, 30, 60, 180, 300, 420, 540, 720 a 1 440 min jsem opět 

stanovila na základě práce Březinové.  
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Po uplynutí stanovené doby jsem vzorky odebrala a zfiltrovala přes filtrační papír o 

hustotě 84 g/m
2
. Nakonec jsem ve vzorcích stanovila hodnotu pH pH-metrem COND 340i 

(fa WTW, Česká republika). 

5.3.1 Metodika modelování podmínek adsorpce 

Metodiku modelování podmínek jsem zvolila na základě faktorů, které proces 

biosorpce nejvíce ovlivňují. Studovala jsem, jaký vliv mají na průběh biosorpce otáčky, 

hodnota pH, teplota a počáteční množství biosorbentu. Všechny uvedené faktory jsem 

testovala v širokém spektru hodnot vybraných na základě dostupné literatury a vzorky jsem 

odebírala v časech 1; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21 a 24 h. 

Pro zjištění optimálních otáček jsem k 1 g mechanicky, tepelně a chemicky 

upraveného biosorbentu přidala 50 ml modelového roztoku Cr(VI) o koncentraci 100 mg/l. 

Takto připravené vzorky jsem nechala postupně třepat na třepačce při standardní teplotě 

25 ˚C a otáčkách 100; 150; 200 a 250 ot./min po příslušnou dobu. Stejné podmínky jsem 

použila pro testování teploty, přičemž jsem vzorky nechala třepat při standardních 

otáčkách 150 ot./min pro každou hodnotu teploty po příslušnou dobu. Rozmezí teplotních 

hodnot bylo 20; 25; 30; 35 a 40 °C. V jednotlivých časech jsem vzorky odebrala 

a zfiltrovala přes filtrační papír rovněž o hustotě 84 g/m
2
. 

Další zkoumanou podmínkou bylo množství biosorbentu, proto jsem 50 ml 

modelového roztoku Cr(VI) přidala postupně k 1 g; 1,5 g; 2 g; 2,5 g; 3 g a 4 g mechanicky, 

tepelně a chemicky upraveného biosorbentu. Vzorky jsem třepala na třepačce při 

standardní teplotě 25 °C a standardních otáčkách 150 ot./min opět pro všechny časy. 

Poslední studovanou podmínkou byl vliv hodnoty pH. Pro přípravu modelových 

roztoků Cr(VI) jsem musela použít pufry o pH 1,1; 2,0; 3,0 a 4,0, abych dosáhla 

požadovaného konstantního pH. Z modelových roztoků o pH 1,1; 2,0; 3,0 a 4,0 jsem vždy 

odebrala 50 ml, které jsem přidala k 1 g mechanicky, tepelně a chemicky upravenému 

biosorbentu. Vzorky jsem nechala opět třepat na třepačce (viz obrázek 5) při standardní 

teplotě 25±1 °C a standardních otáčkách 150 ot./min. Po uplynutí příslušné doby jsem 

vzorky opět odebrala a zfiltrovala. Všechny vzorky jsem měřila ve třech stejných měřeních 

pro zachování reprodukovatelnosti výsledků, tudíž jsou všechny uváděné hodnoty 
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modelování podmínek střední hodnotou průměru. Při měření vzorků testovaných na vliv 

pH jsem musela pro stanovení použít opět pufry o příslušných hodnotách. 

 

Obrázek 5: Třepačka typu GFL 3031 (fa HELAGO-CZ s.r.o., Česká republika) 

 (foto: Petra Horáková, 2011) 

5.3.2 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Při modelování adsorpčních izoterem jsem použila podmínky, které se prokázaly, jako 

nejvhodnější. Proto jsem modelové roztoky šestimocného chromu připravovala pomocí pufru 

o hodnotě pH=1,1 o vstupních koncentracích 100 mg/l, 150 mg/l, 200 mg/l, 250 mg/l, 

300 mg/l, 350 mg/l, 400 mg/l, 500 mg/l, 600 mg/l, 700 mg/l, 800 mg/l a 1000 mg/l. K 1 g 

mechanicky, tepelně a chemicky upraveného biosorbentu jsem přidala 50 ml příslušného 

modelového roztoku Cr(VI)
 
a třepala na třepačce při teplotě 25±1 °C a otáčkách 150 ot./min po 

dobu 24 h, tedy do ustálení rovnováhy adsorpce, kterou jsem zjistila na základě studia kinetiky 

adsorpce. V době vytvoření adsorpční rovnováhy jsem vzorky zfiltrovala přes filtrační papír 

(84 g/m
2
).  

Vstupní (ci) i rovnovážné (finální) koncentrace (cf) jsem analyzovala opět 

spektrofotometrickou metodou dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - Stanovení 

chromu (VI) - Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem. Všechny vzorky jsem 

měřila ve třech stejných měřeních, abych zachovala reprodukovatelnost výsledku. Všechny 

uváděné hodnoty modelování adsorpčních izoterem jsou tedy střední hodnotou průměru. 

Na základě naměřených vstupních a výstupních koncentrací jsem vypočítala adsorpci 

šestimocného chromu q pomocí následujícího vztahu (1): 
31

 

 
S

ccV
q

fi 


  
(1) 



Petra Horáková: Faktory ovlivňujících biosorpci Cr (VI) pomocí slupek ořešáku královského 

2011  28 

kde je: 

q  adsorpce kovu (mg/g); 

V  objem modelového roztoku šestimocného chromu (l); 

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

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

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

Z naměřených vstupních a výstupních koncentrací šestimocného chromu jsem 

vypočítala adsorpci kovu q podle vzorce (1).  

K popisu adsorpčních izoterem jsem použila 1. Langmuirův model a Freundlichův 

model, oba v linearizované formě. Langmuirův model v lineární formě je vyjádřen 

následující rovnicí: 
3 11
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kde je: 

q   adsorpce kovu (mg/g); 

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

b   Langmuirova konstanta související s afinitou mezi kovem a sorbentem; 

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

Langmuirova konstanta b se stanovuje empiricky a vyjadřuje afinitu vazebných míst 

k Cr(VI). 

Freundlichův model v lineární formě je vyjádřen následujícím vztahem: 
11
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kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g); 

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

cf zbytková koncentrace kovu v modelovém roztoku Cr(VI) (mg/l). 
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Freundlichova konstanta k souvisí s maximální vazebnou kapacitou, konstanta n 

slouží k popisu afinity vazby pro Cr(VI). Obě Freundlichovy konstanty ovlivňují model 

adsorpční izotermy, čím vyšší jsou jejich hodnoty, tím vyšší je adsorpční kapacita pro daný 

kov, obě konstanty (k a n) jsou empiricky stanoveny. 
11

 

Pomocí lineární regrese programu „Microsoft Office Excel“ jsem vypočítala 

konstanty qmax a b, které jsou důležité pro vytvoření izotermy podle Lagmuirova modelu 

prvního druhu. Stejným způsobem jsem vypočítala konstanty k a n pro Freundlichův 

model. Ke grafickému znázornění závislosti adsorpce šestimocného chromu na čase jsem 

použila program „Microsoft Office Excel“. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole jsem uvedla výsledky jednotlivých metodik pro modelování kinetiky 

adsorpce Cr(VI) upravenými skořápkami ořešáku královského (Juglans regia), podmínek 

jeho adsorpce a výsledky pro modelování adsorpčních izoterem pro Cr(VI). 

6.1 Hodnocení kinetiky adsorpce Cr(VI) z modelových roztoků 

Studovala jsem kinetiku adsorpce šestimocného chromu mechanicky, tepelně 

a chemicky upravenými skořápkami ořešáku královského (Juglans regia). Na základě 

výsledků studia kinetiky mohu konstatovat, že ještě po 24 h nedochází k úplnému ustálení 

rovnováhy adsorpce Cr(VI). V následujících Obrázcích 6-8 jsem graficky znázornila závislost 

adsorpce Cr(VI) na reakčním čase při jednotlivých koncentracích kyseliny chlorovodíkové. 

Pro lepší přehlednost jsem graficky znázorněné hodnoty rozdělila podle koncentrací 

aktivačního činidla a pro porovnání jsem v každém obrázku uvedla srovnávací vzorek 

aktivovaný redestilovanou vodou.  

Z výsledků vzorků aktivovaných HCl o koncentraci 0,1 mol/l vykazovaly nejvyšší 

sorpční kapaitu pro Cr(VI) vzorky aktivované po dobu 45 a 60 min se sorpční kapacitou 

1,055 mg/g a 1,045 mg/g. Naopak nejnižší sorpční kapacitu jsem zjistila kromě 

srovnávacího vzorku (0,785 mg/g) také u vzorku s dobou aktivace 5 min, a to 0,965 mg/g. 

Výsledky jsou dobře viditelné na Obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Kinetika adsorpce Cr(VI) vzorkem aktivovaným HCl o koncentraci 0,1 mol/l  

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g), 0,1M HCl – kyselina chlorovodíková o koncentraci 0,1 mol/l,  

5-60 min – doba působení aktivačního činidla, t – doba sorpce, dest. – destilovaná voda 
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Z Obrázku 7 je patrné, že ze vzorků aktivovaných HCl o koncentraci 1 mol/l má nejlepší 

sorpční kapacitu (1,065 mg/g) vzorek s dobou aktivace 15 min. Nejnižší sorpční kapacitu 

(1,0 mg/g) jsem zaznamenala u vzorku aktivovaného 60 min se a u srovnávacího vzorku. 

 

Obrázek 7: Kinetika adsorpce Cr(VI) vzorkem aktivovaným HCl o koncentraci 1 mol/l  

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g), 1M HCl – kyselina chlorovodíková o koncentraci 1 mol/l,  

5-60 min – doba působení aktivačního činidla, t – doba sorpce, dest. – destilovaná voda 

Kinetiku adsorpce vzorků, které byly aktivovány HCl o koncentraci 2 mol/l jsem 

znázornila na Obrázku 8. Nejvyšší sorpční kapacitu (1,97 mg/g) vykazoval vzorek, na 

který aktivační činidlo působilo po dobu 30 min. Nejnižší hodnoty sorpční kapacity 

(1,16 mg/g) jsem naměřila u srovnávacího vzorku a vzorku s dobou aktivace 5 min.  
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Obrázek 8: Kinetika adsorpce Cr(VI) vzorkem aktivovaným HCl o koncentraci 2 mol/l  

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g), 2M HCl – kyselina chlorovodíková o koncentraci 2 mol/l,  

5-60 minut – doba působení aktivačního činidla, t – doba sorpce, dest. – destilovaná voda 

Poslední obrázek (obrázek 8) vypovídá nejen o vzorku s nejlepší sorpční kapacitou 

ze všech (2M HCl/30 min), ale také poukazuje na rozdíl mezi chemicky upravenými 

vzorky sorbentu a srovnávacím vzorkem aktivovaným destilovanou vodou, který 

má výrazně nižší sorpční kapacitu, u některých vzorků jde o rozdíl téměř 1 mg/g. Lze tedy 

potvrdit předpoklad, že chemická úprava biosorbentu zlepšuje jeho sorpční vlastnosti a pro 

lepší účinnost procesu biosorpce je důležitá. Všechny zaznamenané hodnoty adsorpce 

šestimocného chromu z modelových roztoků jsem pro porovnání uvedla v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Adsorpce šestimocného chromu skořápkami ořešáku královského (Juglans regia) po 24 h  

Vzorek sorbentu 
q 

(mg/g) 
Vzorek sorbentu 

q 

(mg/g) 

dest./5 min 0,698 1M HCl/5 min 1,015 

dest./15 min 0,746 1M HCl/15 min 1,065 

dest./30 min 0,820 1M HCl/30 min 1,025 

dest./45 min 0,751 1M HCl/45 min 1,010 

dest./ 60 min 0,785 1M HCl/60 min 1,000 

0,1M HCl/5 min 0,965 2M HCl/5 min 1,160 

0,1M HCl/15 min 1,000 2M HCl/15 min 1,250 

0,1M HCl/30 min 0,995 2M HCl/30 min 1,970 

0,1M HCl/45 min 1,055 2MHCl/45 min 1,705 

0,1M HCl/60 min 1,045 2M HCl/60 min 1,485 
Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g), dest. – aktivace destilovanou vodou. 
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Nejvyšší účinnost ze všech jsem zaznamenala u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l po dobu 30 min. Jeho sorpční kapacita byla 

1,97 mg/g. Nejnižší sorpční kapacitu měly podle předpokladu vzorky aktivované 

destilovanou vodou, například vzorek s dobou aktivace 5 min měl sorpční kapacitu 

0,698 mg/g. Velmi nízkou účinnost prokázaly z chemicky upravených vzorků biosorbentu 

ty, které byly aktivované HCl o koncentraci 0,1 mol/l s dobou aktivace 5 a 30 min. 

Vykazovaly sorpční kapacitu 0,965 mg/g a 0,995 mg/g.  

Březinová uvádí, že vzorek s nejvyšší účinností adsorpce byl o zrnitosti 3-4 mm 

a prošel aktivací kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 0,1 mol/l po  dobu 45 min. 

Jeho adsorpční kapacita byla 1,46 mg/g. Nejlepší výsledek z mé práce měl vzorek 

o zrnitosti 2-3 mm aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l, jehož 

adsorpční kapacita byla 1,97 mg/g. Po porovnání obou hodnot lze říci, že účinnost 

adsorpce se použitím nižší zrnitosti zvýšila o 0,51 mg/g. Snížení zrnitosti sorbentu tedy 

proces biosorpce pozitivně ovlivnilo. Lze tedy konstatovat, že doporučení Březinové 

vyzkoušet nižší zrnitost, bylo správné. 

Na základě studia kinetiky jsem zvolila nejlepší způsob chemické aktivace 

biosorbentu pro studium faktorů ovlivňujících biosorpci šestimocného chromu.  

6.2 Hodnocení podmínek adsorpce šestimocného chromu 

Ve své práci jsem se zabývala také studiem faktorů, které mají zásadní vliv na 

biosorpci, aby zjistila nejvhodnější podmínky pro celý průběh procesu. Studovanými 

faktory byly otáčky, teplota, počáteční množství sorbentu a hodnota pH. Vliv jednotlivých 

podmínek jsem studovala jen na vzorku s chemickou úpravou, která podle výsledků 

kinetiky vykazovala nejvyšší sorpční kapacitu. Používala jsem tedy vzorek biosorbentu 

aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l po dobu 30 min.  

Dobu pro samotnou sorpci jsem také stanovila na základě studia kinetiky. Vzhledem 

k tomu, že se po 24 h rovnováha procesu adsorpce zcela neustálila, bylo nutné ponechat 

čas na sorpci opět 24 h a jednotlivé vzorky postupně odebírat v časových intervalech 1, 3, 

6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 h. Výsledky a hodnocení jednotlivých vlivů jsou uvedeny 

v následujících podkapitolách.  
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6.2.1 Vliv otáček 

Vliv otáček na adsorpci šestimocného chromu mechanicky, tepelně a chemicky 

upraveným sorbentem ořešáku královského (Juglans regia) jsem studovala v rozsahu 

100, 150, 200 a 250 ot./min při standardní teplotě 25±1 °C a s navážkou biosorbentu 1 g. 

Naměřené hodnoty jednotlivých stupňů otáček jsem graficky znázornila na Obrázku 9. 

 

Obrázek 9: Grafické znázornění závislosti adsorpce na reakčním čase při různých hodnotách otáček 

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g), t – doba sorpce 

Z Obrázku 9 je patrné, že rozdílné hodnoty otáček nemají na průběh procesu příliš 

významný vliv, přesto nejvyšší adsorpce Cr(VI) bylo dosaženo při použití 150 otáček za 

minutu, kdy jsem naměřila adsorpční kapacitu 1,935 mg/g. U testování hodnoty 

100 ot./min jsem zaznamenala také vyšší adsorpci o hodnotě 1,404 mg/g.  

Při vyšších hodnotách otáček, tedy 200 a 250 ot./min, se rovnováha adsorpce začala 

ustalovat při 21 h a poté již postupně docházelo k mírné desorpci, což způsobilo nejnižší 

adsorpci Cr(VI). Při 200 ot./min byla adsorpce 1,27 mg/g a při 250 ot./min zase 

1,309 mg/g. Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Adsorpce šestimocného chromu skořápkami ořešáku královského (Juglans regia)  

při různých hodnotách otáček 

Otáčky  
(ot./min) 

q  
(mg/g) 

100 1,4036 

150  1,9350 

200  1,2700 

250  1,3087 
Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g). 
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6.2.2 Vliv teploty 

Změnu teploty a její vliv na adsorpci šestimocného chromu jsem studovala při 

standardních otáčkách 150 ot./min a s množstvím 1 g mechanicky, tepelně a chemicky 

upraveného sorbentu. Testovala jsem průběh adsorpce při teplotách 20, 25, 30, 35 a 40 °C. 

Vliv jednotlivých hodnot teploty jsem graficky znázornila na obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Grafické znázornění závislosti adsorpce na reakčním čase při různě teplotě 

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g), t – doba sorpce 

Na adsorpci Cr(VI) skořápkami plodu ořešáku královského (Juglans regia) má 

teplota v uvedeném studovaném rozsahu pouze malý vliv. Nejlepší adsorpce (1,935 mg/g) 

bylo dosaženo při teplotě 25 °C. Výborně probíhala adsorpce 40 °C, ale před uplynutím 

stanoveného času sorpce (24 h) hodnota adsorpce klesla pravděpodobně v důsledku 

začínající desorpce. Nejnižší účinnost adsorpce jsem zaznamenala při teplotě 20 °C 

s adsorpční kapacitou 1,24 mg/g a teplotě 30 °C, kde adsorpce dosáhla hodnoty 1,23 mg/g. 

Všechny zjištěné výsledky jsem poznamenala do Tabulky 6. 

Tabulka 6: Adsorpce šestimocného chromu skořápkami ořešáku královského  

(Juglans regia) při různé teplotě 

Teplota (˚C) q (mg/g) 

20 1,2400 

25 1,9350 

30 1,2300 

35 1,5250 

40 1,5350 

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g). 
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6.2.3 Vliv mnoţství sorbentu 

Vliv počáteční koncentrace mechanicky, tepelně a chemicky upraveného sorbentu 

jsem studovala při standardních podmínkách, tedy při teplotě 25±1 °C a otáčkách 

150 ot./min. Testovala jsem adsorpci při změně navážky sorbentu, která byla 1 g; 1,5 g; 

2 g; 2,5 g; 3 g a 4 g. Výsledné hodnoty jsou graficky znázorněny na Obrázku 11 a uvedeny 

v Tabulce 7. 

 

Obrázek 11: Grafické znázornění závislosti adsorpce na reakčním čase  

při různém počátečním množství sorbentu 

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g), t – doba sorpce 

Tabulka 7: Adsorpce šestimocného chromu skořápkami ořešáku královského (Juglans regia)  

při různé počáteční koncentraci sorbentu 

Mnoţství sorbentu  

(g) 

q  

(mg/g) 

1,0 1,9350 

1,5 1,2258 

2,0 1,2300 

2,5 1,0760 

3,0 1,0633 

4,0 0,9163 

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu  
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Nejvyšší sorpční kapacitu (1,935 mg/g) jsem naměřila při použití 1 g sorbentu, 

nejnižší zjištěnou sorpční kapacitu (0,9163 mg/g) měl vzorek s počáteční koncentrací 

sorbentu 4 g. Přestože hodnota adsorpce je nižší, je použití většího množství sorbentu 

vhodné, protože za stejný čas se s vyšším množstvím sorbentu adsorbuje větší množství 

chromu. Pro představu jsem vytvořila ještě graf (Obrázek 12), kde je znázorněn úbytek 

chromu v závislosti na reakčním čase při použití různé navážky sorbentu. Jednotlivé 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 8. 

 

Obrázek 12: Úbytek chromu v závislosti na reakčním čase při různé počáteční koncentraci sorbentu  

Vysvětlivky: cu – úbytek šestimocného chromu z původní koncentrace 100 mg/l (mg/l) 

 

Tabulka 8: Úbytek Cr(VI) v závislosti na počátečním množství sorbentu 

Mnoţství sorbentu  
(g) 

Úbytek Cr(VI)  
(mg/l) 

1,0 38,7 

1,5 36,8 

2,0 49,2 

2,5 53,8 

3,0 63,8 

4,0 73,3 

Z Obrázku 12 a Tabulky 8 je patrné, že při navážce 4,0 g se adsorbovalo množství 

73,3 mg/l z původní koncentrace 100 mg/l, mnohem menší množství za stejnou dobu bylo 

adsorbováno navážkou 1 g, tedy z původní koncentrace 100 mg/l adsorboval 1 g 38,7 mg/l 

Cr(VI). Dle mého názoru je vhodné použít větší množství sorbentu z hlediska úspory 

nákladů. 
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6.2.4 Vliv pH 

Závislost adsorpce šestimocného chromu na změně pH jsem studovala opět při 

standardní teplotě 25 °C, při standardních otáčkách 150 ot./min a s navážkou 1 g 

mechanicky, tepelně a chemicky upraveného sorbentu. Testovala jsem průběh adsorpce při 

pH1,1; 2,0; 3,0 a 4,0. Nejvyšší kapacitu adsorpce (4,971 mg/g) jsem zaznamenala při 

pH=1,1. Vysoká adsorpce proběhla také při pH=2, kde jsem naměřila hodnotu 4,431 mg/g.  

V porovnání s ostatními faktory má dle předpokladu změna pH největší vliv na celý 

průběh procesu. Ještě při pH=3 je adsorpce 2,36 mg/g, tedy vyšší než u nejlepších 

výsledků adsorpce ostatních faktorů. Nejméně vhodná z hlediska vlivu acidity je hodnota 

pH=4, při níž bylo dosaženo adsorpce 1,52 mg/g. Přesto lze tento výsledek zařadit k těm 

lepším v porovnání se všemi podmínkami. Na Obrázku 13 jsem vliv změny pH znázornila 

graficky. Naměřené hodnoty adsorpce šestimocného chromu při různém pH jsem uvedla 

v Tabulce 9. 

 

Obrázek 13: Grafické znázornění závislosti adsorpce na reakčním čase při různém pH 

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g), t – doba sorpce 

Tabulka 9: Adsorpce šestimocného chromu skořápkami ořešáku královského  
(Juglans regia) při různé hodnotě pH 

Hodnota pH q (mg/g) 

1,1 4,9710 

2,0 4,4311 

3,0 2,3600 

4,0 1,5200 

Vysvětlivky: q – adsorpce kovu (mg/g). 
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6.3 Vyhodnocení modelování adsorpčních izoterem pro Cr(VI) 

Na základě předešlých výsledků ze studia kinetiky podmínek adsorpce šestimocného 

chromu jsem zvolila podmínky pro modelování adsorpčních izoterem. Použila jsem 

sorbent aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l po dobu 30 min. Na 

tento vzorek jsem aplikovala všechny nejlepší podmínky adsorpce, tedy teplotu 25 °C, 

otáčky 150 ot./min, množství sorbentu 1 g, pH=1,1 a studovala jsem jeho chování při 

zvyšující se vstupní koncentraci modelového roztoku šestimocného chromu. Pro 

modelování adsorpčních izoterem jsem použila modelové roztoky připravené pomocí pufru 

o pH 1,1 o vstupních koncentracích 100 mg/l, 150 mg/l, 200 mg/l, 250 mg/l, 300 mg/l, 

350 mg/l, 400 mg/l, 500 mg/l, 600 mg/l, 700 mg/l, 800 mg/l a 1 000 mg/l.  

Langmuirovu adsorpční izotermu I. druhu pro šestimocný chrom znázorňuje 

Obrázek 14. V rámci studia adsorpčních izoterem jsem ukončila řadu modelových roztoků 

Cr(VI) koncentrací 1 000 mg/l. Při této koncentraci však došlo k prudkému poklesu 

adsorpční kapacita daného vzorku, což by mohlo být způsobeno vysokým konkurenčním 

bojem jednotlivých iontů Cr(VI) o místa na povrchu sorbentu.  

Z experimentů vyplynulo, že k plnému nasycení studovaného sorbentu dochází při 

vstupní koncentraci modelového roztoku Cr(VI) 800 mg/l. V grafu jsou proto jen 

zaznamenány výsledky vzorků o vstupních koncentracích 100-800 mg/l. 

 

Obrázek 14: Adsorpční izoterma šestimocného chromu podle Langmuirova modelu prvního druhu 

Vysvětlivky:cf – rovnovážná (finální) koncentrace šestimocného chromu v modelovém roztoku (mg/l),  
q – adsorpce kovu (mg/g) 
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Do grafu Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu jsem pak vynesla experimentálně 

naměřená data a proložila je přímkou pomocí metody nejmenších čtverců. Lineární regrese 

má výslednou rovnici y=0,0534x+0,49, hodnota spolehlivosti regrese (R
2
) činí 0,995 

a koeficient korelace (r) pak je 0,9975. 

Freundlichova adsorpční izoterma pro Cr(VI) je znázorněna na Obrázku 15. 

 

Obrázek 15: Adsorpční izoterma šestimocného chromu podle Freundlichova modelu 

V grafu jsou znázorněna experimentálně zjištěná data a jsou proložena přímkou 

pomocí metody nejmenších čtverců. Výsledná rovnice lineární regrese má následující 

tvar y=0,2486x+0,7138. Hodnota spolehlivosti regrese (R
2
) vychází u Freundlichovy 

adsorpční izotermy 0,8227 a hodnota koeficientu korelace (r) činí 0,9070. 

V Tabulce 10 jsou uvedeny jednotlivé experimentálně zjištěné parametry 

Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu a Freundlichovy adsorpční izotermy při 

biosorpci šestimocného chromu slupkami ořešáku královského z modelových roztoků 

o stanovených vstupních koncentrací Cr(VI). 

 

 

 

y = 0,2486x + 0,7139
R² = 0,8227

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

lo
g

 q

log c



Petra Horáková: Faktory ovlivňujících biosorpci Cr (VI) pomocí slupek ořešáku královského 

2011  41 

Tabulka 10: Parametry Langmuirovy izotermy I. druhu a Freundlichovy adsorpční izotermy pro Cr(VI)  

qmax 

(mg/g) 

b 

(l/mg) 

k 

(mg/g) 

n 

(l/mg) 

6,675 0,5827 4,545 1,2236 

7,300 0,1445 3,910 2,0435 

9,269 0,1261 4,729 1,9188 

12,404 0,1420 6,605 1,6159 

13,338 0,0799 5,392 2,0305 

16,022 0,0896 6,971 1,7845 

17,026 0,0711 6,243 1,9972 

17,098 0,0598 4,882 2,3532 

19,496 0,0581 5,166 2,3507 

17,876 0,0563 4,197 2,5909 

18,672 0,0557 4,160 2,6246 

Vysvětlivky: qmax – maximální adsorpční kapacita; b – Langmuirova konstanta; k, n – empiricky stanovené 

Freundlichovy konstanty 

Na základě zjištěných výsledků lze tedy konstatovat, že adsorpce šestimocného 

chromu sorbentem ořešáku královského (Juglans regia), který byl aktivován 30 min 

kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l, je statisticky významná.  

Vyšší hodnoty k a n a nižší hodnoty konstanty b (viz Tabulka 10) vypovídají 

o vysoké afinitě povrchu slupek ořešáku královského k šestimocnému chromu. Zjištěná 

hodnota maximální adsorpční kapacity qmax činí 19,496 mg/g a bylo jí dosaženo při vstupní 

koncentraci modelového roztoku Cr(VI) 596 mg/l. 
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7 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala studiem biosorbentu skořápek ořešáku 

královského (Juglans regia) z hlediska možnosti jeho využití pro odstraňování 

šestimocného chromu z vodných roztoků. Snažila jsem se najít faktory, které biosorpci 

ovlivňují a na základě toho stanovit nejvhodnější podmínky pro proces biosorpce 

šestimocného chromu daným biosorbentem. Chtěla jsem doplnit stávající studie o studium 

faktorů biosorpce. Hlavním cílem mé diplomové práce bylo: 

Mechanická, tepelná a chemická úprava biosorbentu 

Biosorbent jsem před aplikací do dalších experimentů mechanicky a upravila na 

zrnitostní frakci 2-3 mm. Poté jsem mechanicky a tepelně připravený sorbent upravovala 

chemicky použitím aktivačního činidla kyseliny chlorovodíkové o koncentracích 0,1 mol/l, 

1 mol/l a 2 mol/l po dobu 5, 15, 30, 45 a 60 min. Studovala jsem nejvhodnější způsob 

aktivace biosorbentu. 

Studium sorpční kapacity a rychlosti sorpce šestimocného chromu 

Ze studia kinetiky adsorpce šestimocného chromu ořešákem královským 

(Juglans regia) vyplývá, že ani po 24 h nedošlo k úplnému ustálení rovnováhy adsorpce 

mezi biosorbentem a kovem. Vzorek s nejvyšší adsorpční kapacitou 1,97 mg/g v závislosti 

na chemické úpravě biosorbentu byl aktivován kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 

2 mol/l po dobu 30 min (2M HCl/30 min).  

Ve své práci jsem také ověřovala doporučení Březinové vyzkoušet nižší zrnitost než 

jí používané 3-4 a 4-5 mm, Mnou používaná frakce 2-3 mm se skutečné osvědčila jako 

účinnější. Domněnka Březinové byla tudíž správná a pro proces biosorpce šestimocného 

chromu skořápkami ořešáku královského (Juglans regia) je nejvhodnější zrnitostní frakce 

2-3 mm. 

Z poznatků z kinetiky adsorpce jsem dále vycházela pro studium faktorů 

ovlivňujících biosorpci šestimocného chromu. 

Studium faktorů ovlivňujících biosorpci šestimocného chromu.  

Při studiu jednotlivých faktorů, které mají na biosorpci největší vliv, jsem vycházela 

z výsledků kinetiky adsorpce. Studovala jsem vliv pH, teploty, otáček a počáteční 
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koncentrace biosorbentu v rozsahu hodnot zvolených na základě mnou vypracované 

literární rešerše v teoretické části práce. 

Zjistila jsem, že nejvýznamnější vliv na průběh adsorpce šestimocného chromu 

skořápkami ořešáku královského (Juglans regia) má hodnota pH. Ze studia faktorů dále 

vyplynuly podmínky, které jsou pro adsorpci výhodné a jejich aplikací lze docílit lepší 

účinnosti biosorpce. Optimální jsou tedy následující podmínky: 

 pH=1,1 

 150 otáček za minutu 

 teplota 25 °C 

 počáteční koncentrace biosorbentu 1 g 

Vyhodnocení biosorpční schopnosti daného sorbentu pro studovaný kov  

Skořápky ořešáku královského (Juglans regia) lze použít pro odstraňování 

šestimocného chromu z vodných roztoků, pokud se dodrží optimální podmínky pro průběh 

odstraňování. Výsledky mé práce ukazují, že adsorpce probíhala nejlépe při pH=1,1. Dle 

mého názoru by nebylo ekonomické ani šetrné k životnímu prostředí poskytnout procesu 

tak nízké pH, protože vzroste spotřeba chemikálií a pravděpodobně b bylo potřebné další 

čištění. Potom již nejde o levnou a ekologicky šetrnou inovativní technologii odstraňování 

těžkých kovů z vodných roztoků.  

Je důležité si uvědomit, zda lze šestimocný chrom lépe odstranit jiným sorbentem 

a skořápky ořešáku královského (Juglans regia) použít pro jiný kov, kde je jeho účinnost 

výraznější. Navrhuji otestovat možnost využití skořápek ořešáku královského 

(Juglans regia) pro biosorpci také směsi kovů a zjistit, jaký vliv má na biosorpci určitého 

kovu přítomnost konkurenčních iontů. Také je důležité ověřit popsanou metodiku v praxi 

při aplikaci na reálné vzorky odpadní vody. 
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