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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá efektivním odstraněním vybraných kovů z vodného 

roztoku pomocí slupek ořešáku královského. V práci jsou popsány dosavadní technologie 

používané k odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Teoretická část se zabývá 

biosorpcí a jejím mechanismem, dále je v ní popsán vybraný biosorbent a těžké kovy. 

V praktické části jsou popsány metody úpravy biosorbentu, které spočívaly v jeho 

zrnitostní a tepelné úpravě a dále pak v chemické aktivaci pomocí kyseliny chlorovodíkové 

o koncentracích 0,1 mol/l a 1 mol/l. Vhodnost či nevhodnost zvoleného biosorbentu lze 

verifikovat stanovením sorpční kapacity (rovnováhy) a kinetiky zachycování kovů. 

Koncentrace iontů šestimocného chromu a dvoumocného zinku byla vypočtena ze změny 

koncentrace kovů ve vodném roztoku před a po rovnovážném stavu sorpce. Ve všech 

případech byl potvrzen jejich hmotnostní úbytek. Analýza vzorků byla prováděna 

spektrofotometrickou metodou.  

Klíčová slova: Adsorpční kapacita, biosorbent, biosorpce, chrom (VI), kinetika biosorpce, 

skořápky ořešáku královského, těžké kovy, zinek (II) 

Abstract 

Diploma work deals with effective removal of heavy metals from aqueous solutions 

using Walnut Shell. Biosorption, its mechanism, biosorbent and heavy metals are described 

in theoretical part. Methods of preparation of biosorbent, which includes grain size and 

thermal processing and than in chemical activation by hydrochlorid acid  

in concentration 0,1 mol/land 1 mol/lare contained in practical part. Biosorbent suitability 

or non-suitability have been verified by determination of sorption capacity (balance) and 

kinetics storage metals. The concentration of hexavalent chromium ions and bivalent zinc 

was calculated from the change in the concentration of metals in aqueous solution before 

and after equal sorption. Lost of weight was confirmed in all cases. Analysis of samples 

was performed by the spectrophotometric method. 

Keywords: Adsorption capacity, biosorbent, biosorption, chromium(VI), biosorption 

kinetics, walnut shell, heavy  metals, zinc (II) 
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Cf  finální koncentrace kovu v roztoku (mg/l) 

Ci  počáteční koncentrace kovu v roztoku (mg/l) 

Cr celk.  celkový chrom 

Cr(VI)
  

šestimocný chrom 

q   adsorpční kapacita 

NV  nařízení vlády 

HCl  kyselina chlorovodíková 

ot./min.  doba otáček za min.u 

pH  koncentrace vodíkových iontů 

Qmax  maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek 

t    doba aktivace (min.) 

TK  těžké kovy 

V  objem modelového roztoku 

Zn(II)  dvoumocný zinek 

ŽP  životní prostředí 
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1 ÚVOD 

Znečištění životního prostředí vodami z průmyslu obsahující těžké kovy představuje 

velmi vážná environmentální a zdravotní rizika. S rostoucím počtem lidí na planetě Zemi 

se zvyšuje potřeba sledovat emise unikající do životního prostředí.  

Celosvětové náklady na ochranu životního prostředí jsou velmi vysoké a pohybují se 

okolo 280 miliard dolarů [18]. 

Hlavním cílem ochrany ŽP je tedy nalézt takové technologie, které by zajišťovaly 

vysokou efektivitu, ekologickou šetrnost a nízkou nákladovost.  

Takovou technologií je biotechnologická metoda tzv. biosorpce, která dokáže využít 

různou odpadní biomasu k odstranění těžkých kovů, metaloidů či radionuklidů [11]. 

V průmyslovem postižených městských aglomeracích je odpadní voda rozhodujícím 

zdrojem kontaminace těžkými kovy. Především se jedná o strojírenskou výrobu 

(povrchovou úpravu kovů a plastů, tepelnou úpravu kovů, smaltování, lakování, obrábění) 

a elektrotechnickou výrobu (plošných spojů, polovodičů, baterií) v jejichž odpadních 

vodách bývají obsaženy: Zn, Cu, Ni, Cr, Cd, Pb, Hg, Ag, As, Se, Mo, Sn aj.  

Pro řadu těchto kovů vyskytujících se v odpadní vodě jsou v nařízení vlády 

stanoveny emisní limity: Zn, Mo, Sn (2 mg/l), Cu, Ni, Pb, Crcelk. (0,5 mg/l), Hg, Se,  

Cr(VI) (0,1 mg/l). Pro těžké kovy jsou také stanoveny imisní limity ve vodních tocích 

koncentracemi (první údaj pro vodárenské, druhý pro ostatní toky v mg/l)  

Cr(VI) (0,02-0,05 mg/l), Zn (0,02-0, mg/l), Crcelk. (0,1-0, mg/l) [31]. 

Biosorpce se jeví jako vhodný způsob k odstranění těchto různých kovů z odpadních 

vod nebo k jejich dočištění na výše stanovené limity, nicméně je třeba vhodně zvolit 

biosorbent.  
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je efektivní odstranění vybraných kovů 

(šestimocného chromu a dvojmocného zinku) z vodného roztoku pomocí biosorbentu, 

slupek ořešáku královského (Junglans regia). Faktory ovlivňující průběh biosorpce 

se ve své práci zabývala Horáková a jejich poznatků pro optimální podmínky biosorpce 

jsem ve své práci využila [12]. 

Březinová navrhovala vyzkoušet tento biosorbent k biosorpci Cr(VI) v přítomnosti 

dalších iontů rozdílných kovů v modelovém roztoku. Přítomnost jiného kovu by mohla mít 

významný vliv při obsazování volných vazebných míst na povrchu sorbentu [5]. Tento 

návrh jsem experimentálně ověřila pro směs kovů Cr(VI) a Zn(II) v modelovém roztoku 

a výsledky uvedla v závěru. 

Vzorky ořešáku královského, prokazující nejlepší výsledky, byly využity k ověření 

vlivu hodnoty pH a počáteční množství biosorbentu na jeho sorpční kapacitu. 

Jednotlivé cíle diplomové práce jsou následující: 

 Mechanická, tepelná a chemická úprava zvoleného biosorbentu, 

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

šestimocného chromu, 

 Zhodnotit sorpční schopnost biosorbentu a podmínky, při kterých 

je biosorpce nejúčinnější, 

 Vyhodnocení biosorpční schopnosti ořešáku královského pro Zn(II) a směs 

kovů Cr(VI) a Zn(II). 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Většina odpadních vod obsahuje rozdílné organické i anorganické látky, které 

je z vody třeba odstranit. Takto znečištěnou vodu lze definovat jako vodu, která změnila 

své fyzikální, chemické a biologické vlastnosti a omezuje nebo i znemožňuje její použití 

k danému účelu. Odlišná povaha znečišťujících látek nám neumožňuje použít univerzální 

proces pro odstranění všech forem znečištění [29]. 

Pokud je nutné odpadní vodu zbavit veškerých znečišťujících látek nebo alespoň 

převážné většiny, pak se za sebou zařazuje několik zcela odlišných procesů. 

Proces odstranění těžkých kovů z odpadních vod by měl být velmi jednoduchý, 

spolehlivý a účinný, porovnatelný s existujícími technologiemi, ekonomicky přijatelný 

a nenáročný na spotřebu energie. Do čištěné odpadní vody by se neměly vnášet další 

znečišťující látky (např. chloridy, sírany aj.) [50]. 

Procesy, při kterých mohou být odstraněny těžké kovy z průmyslové odpadní 

vody lze jednoduše rozdělit na fyzikálně-chemické metody a environmentální 

biotechnologie [22]. 

3.1 Fyzikálně- chemické procesy 

Z níže uvedených procesů se nejvíce používá neutralizační metoda srážení kovů 

ve formě málo rozpustných hydroxidů a z hlediska budoucího rozvoje jsou zajímavé 

membránové a extrakční procesy [28]. 

 číření - koagulace, chemické srážení, 

 neutralizace, oxidace a redukce, 

 sorpční procesy (aktivní uhlí), 

 reverzní osmóza, procesy založené na výměně iontů,  

 membránová filtrace, kapalinová extrakce, 

 cementace, elektrolýza, elektroflotace [18]. 

Fyzikálně-chemické procesy nezaručují dodržení stanovených limitů a jejich hlavním 

nedostatkem jsou: vysoké náklady, energetická náročnost, malá účinnost při nízkých 

koncentracích a vznik odpadní kalu, který je toxický.  
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Tyto okolnosti podněcují vědce k bádání a objevování nových metod, které nebudou 

drahé ani složité a budou efektivní a ekologicky šetrné [3], [30]. 

3.2 Biotechnologické metody 

Jednou z variant při hledání nových technologických postupů je využití přirozených 

schopností organizmů vypořádat se s negativními vlivy prostředí. Procesy, při kterých  

je využíváno přirozených procesů živé přírody se označují pojmem biotechnologie. 

Biotechnologie je definována jako libovolná technologie, která využívá biologické 

systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě, nebo jejich modifikaci produktů 

při šlechtění rostlin, živočichů nebo mikroorganismů pro specifické použití [18]. 

Biotechnologickými metodami lze odstranit z vody některé těžké kovy a organické 

polutanty, ale jejich účinnost závisí na: 

 typu biomasy živých i neživých organismů, 

 mechanismu dekontaminace a degradace organismem, 

 technologickým postupem celého procesu. [48]. 

Prozatím nejsou principy biologických metod na odstraňování kovů z vodných 

roztoků zcela známé, ale většinou se jedná o složité biochemické děje. Za průběh těchto 

procesů mohou být zodpovědné různé mechanismy, které se zčásti mohou překrývat 

při různorodých procesech, ale liší se konečným produktem [18]. 

Biologické metody lze rozdělit na tyto velké skupiny: 

 bioakumulace (intracelulární aumulace), 

 bioprecipitace, 

 tvorba prchavých sloučenin (volatilizace), 

 biosorpce. 

 Přehled pravděpodobných mechanismů zodpovědných za jednotlivé procesy jsem 

uvedla v tabulce č. 1.  
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Tabulka 1: Biologické procesy a jejich mechanismy, převzato a upraveno (Kaduková, Virčíková, 2003) 

TYP PROCESU TYP MECHANISMU 

BIOAKUMULACE 

(intracelulární akumulace) 

vazba na intracelulární sloučeniny 

vnitrobuněčná precipitace 

methylace 

intracelulární akumulace v tělech vyšších organismů 

jiné mechanizmy 

BIOSORPCE 

fyzikální adsorpce 

chemisorpce 

 iontová výměna 

BIOPRECIPITACE 

fyzikálně – chemická reakce s buněčným povrchem 

Redukce 

tvorba organokovových komplexů 

vyloučení oxidačních činidel do roztoku 

TVORBA PRCHAVÝCH 

SLOUČENIN 

(volatilizace) 

Redukce 

Methylace 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Biosorpce  

Biosorpci nebo také bioadsorpci lze chápat jako pasivní imobilizaci kovů, která 

se využívá k odstraňování kovů ze zředěných vodných roztoků a je založena na schopnosti 

neživé biomasy vázat těžké kovy rozdílnými mechanismy jako jsou fyzikální adsorpce, 

chemisorpce a iontová výměna, která je základním sorpčním mechanismem [33]. 

První zmínky o biosorpci pocházejí již z roku 1935, kdy Adams a Holmes 

publikovali práci o odstranění vápníku a hořčíku pomocí kůry trnovníku akátu [2]. Roku 

1948 Rothstein se svými spolupracovníky odhalili schopnost buněčného povrchu kvasinek 

zachytit uran ve formě komplexu s neznámými skupinami, které mají vztah k metabolismu 

glukózy [40]. Tezuka v roce 1968 předpokládat, že vratná flokulace bakterií aktivovaného 

kalu za přítomnosti iontů vápníku a hořčíku je výsledkem iontových vazeb, tvořenými 

mezi negativně nabitým buněčným povrchem a kationty v roztoku [45]. 

V sedmdesátých letech minulého století přibylo poznatků z těchto oblastí a zároveň 

se zvýšil zájem o řešení problémů životního prostředí. To motivovalo vědce hledat nové, 

finančně nenáročné technologie, který by využívali organismy k odstraňování kovů 

z odpadních vod. Až tyto skutečnosti postavily biosorpci do popředí zájmů vědců jako 

možného základu pro nové technologie a také pro zpracování odpadů [55]. 

Od roku 1986 je biosorpce pokládána za jednu z nových technologií k odstraňování 

kovů z kontaminovaného prostředí [11]. V druhé polovině 90 - tých let se výzkum 

podstatně rozšířil o nové organismy, jejich části nebo produkty jejich metabolismu a začala 

se více využívat výpočetní technika, čímž se využili matematické modely pro objasnění 

mechanismů, zdokonalili se techniky imobilizace a tím možnost využití těchto procesů 

v praxi [18]. 

Výzkum biosorpce se v minulosti zaměřoval především na odstranění kovů, které 

se v roztoku vyskytovaly jako kationty, ale od roku 1998 se zaměřil také na kovy 

vyskytující se v roztoku jako oxoanionty. Některý kovy se ve vodném roztoku vyskytují 

právě v takové formě a patří k nim například: As, Sb, Se, Cr, Mo, V [21].  
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V poslední době se stala biosorpce vysoce efektivní metodou k odstraňování toxických 

těžkých kovů ze znečištěných vod s využitím biomasy nebo přírodních materiálů jako 

biosorbentů a lze jí nahradit konvenční fyzikálně-chemické způsoby [1]. 

Výhodou biosorpce je především možnost využití odpadní biomasy, nízká cena, 

rychlý proces odstraňování kovů, vysoká účinnost a selektivita, díky aplikaci různých 

druhů biomasy. Biosorpce probíhá při normálních podmínkách (tlaku a teplotě), biomasu 

lze vícenásobně použít. Metoda je rovněž vhodná k záchytu kovů v nižších koncentracích 

u zředěných vod nebo k dočištění vod na stanovené limity [18]. 

Za určitých podmínek je možná desorpce a zpětná recyklace biosorbentů a kovů. 

Uskutečnitelnost a účinnost biosorpčního procesu závisí nejen na vlastnostech biosorbentu, 

ale i na složení odpadní vody. Většina průmyslových odpadních vod obsahuje více než 

jeden toxický kov. Kovy si potom během biosorpce konkurují v rámci kompetitivní 

iontové výměny [21]. 

Nevýhodou biosorpce je nedostatek informací o mechanismech, které jsou 

zodpovědné za zachytávání kovů na povrchu buněk a nedostatečná databáze všech 

biosorbentů, kde by byla uvedená i jejich sorpční kapacita a ne jenom jejich účinnost 

v procentech. Významný vliv na sorpci má také hodnota pH, která může omezit použití 

biosorpce pro některé typy odpadních vod [18]. 

K dočišťování různých odpadních vod slouží průmyslové biosorpční kolony, které 

jsou zobrazeny na obrázku č. 1 

           

Obrázek 1: Biosorpční kolony (Volesky, 2009) 
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Průkopnický výzkum biosorpce těžkých kovů na McGill Universitě v Montrealu vedl 

k identifikaci několika mikrobiálních druhů biomasy, které jsou velmi účinné  

při odstranění těžkých kovů. Jedná se především o vedlejší nebo odpadní materiál např. 

z rozsáhlých průmyslových fermentací [48]. 

Výborné biosorpční vlastnosti vykazují např. rody plísní Aspergillus, Rhizopus nebo 

bakterie Bacillus subtilis. Dalšími velmi účinnými biosorbenty mohou být některé řasy 

(zejména hnědé řasy např. Sargassum, Ecklonia), které rostou v oceánech a dokáží 

kumulovat těžké kovy jako Pb, Cd, U, Cu, Zn, Cr aj. v množství více než 25 % hmotnosti 

jejich sušiny. Mimo jiné byla biosorpce prokázána u Ag, Au, Cd, Co, Cs, Cu, Hg, Mn, Ni, 

Th, Sn, Zn a U [11], [49]. 

Výzkumníci po celém světě stále intenzivně zkoumají velké množství biologických 

materiálů a mikroorganismů, které by byly vhodnými biosorbenty a měly vysokou sorpční 

schopnost jako jsou například: dřevo, kůra a piliny různých stromů, ořechové a kokosové 

skořápky, škrob, sláma, cukrová třtina, banánové slupky, pecky švestek a meruněk, 

jablečný odpad, odpad z cukrové řepy, mechy, houby, řasy, bakterie, sinice, vyšší a nižší 

rostliny [26]. 

Zatím nejlepší sorpční vlastnosti vykazuje biomasa, která obsahuje chitin a to jsou 

chaluhy, řasy, houby a bakterie [50]. 

Některé biosorbenty testované pro odstraňování chromu spolu s jejich maximální 

sorpční kapacitou jsem uvedla v tabulce č. 2. 

Tabulka 2:Srovnání adsorpční kapacity pro Cr(VI) u různých sorbentů 

Adsorbent pH Qmax (mg/g) Literatura 

skořápky z lískových ořechů 2,0 17,7 Wang et al., 2009 

skořápky z lískových ořechů 3,5 8,28 Pehlivan, Altun, 2008 

skořápky mandlí 2,0 22,4 Wang et al., 2009 

skořápky mandlí 3,0 3,4 Pehlivan, Altun, 2008 

skořápky podzemnice olejné 4,0 5,88 Wang et al., 2009 

skořápky ořešáku 1,0 98,13 Wang et al., 2009 

skořápky ořešáku 3,5 8,01 Pehlivan, Altun, 2008 
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4.2 Mechanismus biosorpce 

Všechny sorpční mechanismy zatím nejsou dostatečně známy, ale ovlivňuje 

je prostorová struktura biomolekul a zastoupení aktivních povrchových funkčních skupin, 

které zprostředkují interakci kovu na buněčné stěně. Důležitou roli při biosorpci také hraje 

chemické složení buněčné stěny, které se může u různých biosorbentů lišit [18]. 

Na základě druhu biomasy a jejího biochemického rozboru, zaměřeného na složení 

buněčné stěny jsme schopni mechanismus biosorpce odhadnout. Mechanismus biosorpce 

je založen na fyzikálně-chemickém působení mezi kovem a funkčními skupinami buněčné 

stěny, jakými jsou například: karboxylové, hydroxylové, sulfonátové, aminové a fosfátové 

skupiny [43], [50]. 

Podstata sil, které poutají rozpuštěnou látku na povrch biosorbentu může být různá:  

 fyzikální adsorpce - působení mezimolekulových van der Waalsových sil, 

 chemisorpce- chemická  interakce mezi elektrony adsorbátem a adsorbentem, 

 iontová adsorpce - elektrická přitažlivost mezi adsorbentem a adsorbátem [18]. 

4.2.1 Fyzikální adsorpce 

Je proces probíhající na povrchu tuhých látek při nízkých teplotách. Fyzikální 

adsorpce bývá za určitých podmínek vratná (dochází k desorpci). Molekuly adsorbátu 

(těžkého kovu) nejsou vázané na určité místo povrchu adsorbentu a mohou tvořit více 

vrstev (v tom případě se jedná o vícevrstvou nebo multimolekulovou adsorpci). Obvykle 

je adsorpční rovnováhy dosaženo rychle [18], [28]. 

4.2.2 Chemisorpce - chemická adsorpce 

Chemická adsorpce bývá nevratná. Děj je vázaný jen na určitá místa 

(adsorpčně - aktivní centra), která jsou na povrchu adsorbentu. Tvoří se pouze jedna vrstva 

molekul adsorbátu a hovoříme tedy o jednovrstvé nebo monomolekulové adsorpci. Oproti 

fyzikální adsorpci se jedná o povrchovou reakci spojenou s porušením a vytvořením 

chemických vazeb [38]. 
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4.2.3 Iontová adsorpce 

Iontová adsorpce může být nevratná, například u adsorpce kovových iontů 

na hydroxidech (železitém, hlinitém) nebo vratná, kterou je iontová výměna [29]. 

Rozeznáváme dva typy:  

 Jednoduchá iontová adsorpce - přednostně se zachytává pouze jeden iont  

z elektrolytu. K povrchu jsou molekuly poutané elektrostatickými Coulombovými 

přitažlivými silami. K tomuto typu adsorpce dochází například na povrchu 

iontových mřížek nerozpustných solí nebo hydroxidů. Adsorpci iontu získává tuhá 

částice elektrický náboj. Účinkem elektrostatických sil je vytvářena druhá vrstva 

opačně nabitých iontů za vzniku elektrické dvojvrstvy [18]. 

 Výměnná iontová adsorpce nebo iontová výměna - podstata iontové výměny 

spočívá v elektrostatickém přitahování iontů kovu, kladně nabitých komplexů nebo 

sraženin, k záporně nabitým místům na buněčné stěně nebo membráně [48]. 

4.3 Faktory ovlivňující účinnost biosorpce 

Biosorpci ovlivňuje celá řada faktorů, které mohou proces pozitivně ovlivnit. K tomu 

abychom mohli proces do určité míry regulovat, je třeba tyto faktory znát a podle nich 

stanovit vhodné podmínky. Proces biosorpce je do určité míry závislý na: 

 typu biomasy, 

 způsobu úpravy biosorbentu, 

 zrnitosti a počátečním množství (koncentraci) biosorbentu, 

 složení roztoku (přítomnosti jiných kovů, tvorby komplexů), 

 fyzikálně-chemických vlastnostech okolního roztoku (pH, teplota, rychlost 

a způsob míchání) [49]. 

4.3.1 Velikost biosorbentu 

Zrnitostní frakce biosorbentu hraje v biosorpci  podstatnou roli. Čím menší velikost, 

tím větší je povrch biosorbentu a tím je proces zachytávání kovů rychlejší a účinnější [49]. 
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4.3.2 Vliv hodnoty pH na účinnost sorpce 

Hodnota pH má značný vliv na rozpouštění a chování kovů v roztoku a taky 

na aktivitu funkčních skupin biomasy [47]. Základní složky buněčné stěny (aminokyseliny, 

karboxylové skupiny) jsou protonované nebo deprotonované v závislosti na pH prostředí. 

Zvyšování hodnoty pH má za následek zvyšování negativního náboje buněčné stěny až do 

okamžiku, pokud nejsou všechny příslušné místa deprotonované, což pomáhá adsorpci 

kationtů přítomných v roztoku.  

Zvyšování specifické adsorpce se zvyšující hodnotou pH může být výsledkem 

účinnější konkurence kationtů a protonů o vazebná místa na povrchu buněk. Cílem 

odstranění je tedy kov o vysoké koncentraci a tak se očekává, že afinita tohoto kovu bude 

určovat účinnost biosorpce. Existuje kritická hodnota pH, která je pro každý kov 

charakteristická a nad kterou výrazně roste sorpce kationtů nebo aniontů daného 

kovu [27]. Kupříkladu sorpce kationtů se zvyšuje s vyšším pH ( hodnota pH je větší než 

4,5). Opačně je tomu u aniontů, kdy k nejvyšší sorpci dochází při nízkých hodnotách pH 

(hodnota pH je nižší než 4) [50]. 

4.3.3 Vliv počátečního množství biosorbentu na účinnost sorpce: 

Počáteční množství biosorbentu má značný vliv na biosorpci, díky většímu počtu 

vazebných míst na povrchu buňky. S rostoucím počátečním množstvím biosorbentu 

převážně dochází ke snižování sorpční kapacity pro daný kov, ale celková procentuální 

účinnost odstranění kovu z roztoku se zvyšuje [3]. 

4.3.4 Přítomnost jiných kovů v roztoku 

Průmyslové odpadní vody obsahují kromě kovu, který má být sorbován také  

množství jiných kovů. Výskyt jiného iontu kovu v roztoku má za následek konkurenční boj 

o obsazení vazebných míst na povrchu biosorbentu [50]. 
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4.4 Desorpce  

Biosorpční proces závisí na kvalitě biosorbentu, ale taky na účinnosti desorpce 

a regenerace. Regenerace použitého biosorbentu je velmi důležitá součást celého procesu 

a ovlivňuje nejen cenu celého procesu, ale také možnost opětovného získávání kovů 

z kapalné fáze [18]. 

Opačný proces biosorpce, při kterém dochází za určitých podmínek k uvolnění 

těžkého kovu do roztoku, se nazývá desorpce. Její úlohou je získat kov v koncentrované 

formě a vrátit biosorbent do stavu, který by byl co nejbližší původnímu (nedošlo k jeho 

poškození, snížení jeho sorpčních vlastnosti nebo změně jeho fyzikálních vlastností) [50]. 

K provedení desorpce je potřeba najít vhodné desorpční činidlo, které dokáže 

odstranit navázaný kov, těmito činidly mohou být například: anorganické kyseliny, 

hydroxidy a některé soli. 

Schéma postupu při desorpci je znázorněno na obrázku č. 2.   

 

Obrázek 2: Schéma postupu při desorpci (Kaduková, Virčíková, 2003) 
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4.5 Biosorbent 

Biosorbent je materiál biologického původu, který je vyrobený ze surové 

mikrobiologické nebo libovolné rostlinné biomasy a dokáže na sebe vázat těžké kovy. 

Vhodný biosorbent je takový, který je v přírodě volně dostupný v nepřeberném množství 

a může jím být vedlejší nebo odpadní produkt ze zemědělské výroby [41], 

Vyšší efektivnosti sorpce, docílíme zrnitostní a chemickou úpravou zvoleného 

biosorbentu. Ihned poté je biosorbent schopný sorbovat vybrané ionty těžkých kovů 

z vodných roztoků [50]. 

4.6 Charakteristika rostlinné biomasy 

Rostlinná biomasa má oproti řasám a bakteriím mnohem nižší schopnost biosorpce. 

Stavba a chemické složení vyšších rostlin je mnohem složitější oproti řasám nebo mechům. 

Z hlediska biosorpce je velmi důležité složení jejich buněčných stěn, kterou tvoří převážně 

celulosa [18]. Strukturní vzorec celulosy je uveden na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3: Strukturní vzorec celulosy (Carpita, 2000) 

Mezi kovem a reaktivními skupinami buněčné stěny probíhají stechiometrické 

interakce. Buněčná stěna vystupuje jako komplexní iontoměnič. Vzhledem k tomu, 

že se složení buněčné stěny u různých skupin mikroorganizmů liší, je možno pozorovat 

významné rozdíly v typu a objemu navázaných kovových iontů [11]. 

Kov se do buňky dostává různými způsoby, ale musí se v prostředí nacházet 

ve formě dostupné pro buňku. Váže se na buněčné obaly a v závislosti na typu kovu 

a organismu se dostává dále a různě ovlivňuje buněčný metabolismus [18]. 
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4.6.1 Složení buněčné stěny rostlinné buňky  

Přítomnost buněčné stěny je jednou z charakteristik odlišujících rostlinnou buňku od 

živočišné. Je významná při absorpci, transportu a sekreci látek v rostlinách. Buněčná stěna 

rostlinné buňky se skládá ze dvou vrstev: střední lamely a primární stěny [6]. 

Primární buněčná stěna je složena především z pektinových látek, hemicelulosy, 

ligninu a zhruba 3-10 % tvoří proteiny Sekundární buněčná stěna obsahuje  

40-60 % celulosy [15]. 

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

jsou schopné zachytit a vázat kov z roztoku. Vedle základních stavebních složek 

se do buněčných stěn ukládají i jiné organické látky jako je například lignin (sloužící 

ke zpevnění buněčné stěny), tukové látky - kutin, suberin a vosky zabraňující ztrátám vody 

z rostlin impregnací buněčné stěny. Mimo to může být buněčná stěna pokrytá 

anorganickými látkami (nejčastěji SiO2 nebo CaCO3) [7], [56]. Složení buněčné stěny 

znázorňuje obrázek č. 4. 

 

Obrázek 4: Složení buněčné stěny (Carpita, 2000) 
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4.6.2 Charakteristika plodu ořešáku královského (Juglans regia)  

Ve své práci jsem použila jako biosorbent slupky ořešáku královského (Juglans 

regia) (viz. obrázek č. 5). Jedná se o levnou, dobře dostupnou, zemědělskou odpadní 

biomasu, která dosud není účelně využívána. Slupky ořešáku královského jsou vhodným 

biosorbentem i díky svému chemickému složení buněčné stěny, ve které jsou obsaženy 

potřebné funkční skupiny [50]. 

         

Obrázek 5: Plod ořešáku královského ( Foto: Zdeněk Pazdera, 2011, Pavel Ticháček, 2005) 

Plod se skládá z obalu a z jádra. Obal plodu se skládá z vnějšího tenkého koženého 

obalu ze střední silné šťavnaté tkáně, je zelený a obsahuje mnoho juglonu a taninu. Dále 

se skládá ze zdřevnatělé vnitřní vrstvy - skořápky, která těsně obklopuje jádro. Skořápka  

se skládá ze dvou vrstev. Vnitřní vrstva je slabší než vnější, ke které přirůstá. Vnější vrstva 

je pokrytá sítí rýh a vrásek, které udávají charakter povrchu skořápek. Tloušťka skořápek 

je různá [44]. 

Složením buněčné stěny skořápky ořešáku královského se ve své práci zabývala 

Březinová a na základě FT - IR spektra získala informace o struktuře materiálu. Zjistila,  

že obsahují aromatické sloučeniny, ketony (karbonylová skupina), methylenovou skupinu, 

alkoholy a fenoly. tedy hydroxylovou skupinu důležitou pro zprostředkování interakci 

kovu s buněčným povrchem [5].Olejnatá semena obsahují vysoký podíl ω-3 nenasycených 

mastných kyselin, zejména pak kyselinu linolovou, linoleovou a také neo-chlorogenovou. 

Dále pak stravitelné cukry vhodné i pro diabetiky, asi 15 % bílkovin, 60 % tuku, vitamíny 

A, C, D, E, K a vitamíny skupiny B (B1, B6, B9), stopové prvky jako je vápník, hořčík, 

železo, zinek, selen, mangan, měď a fosfor a také flavonoidy, terpeny, chinony, třísloviny 

a taniny [36]. 
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5 TĚŽKÉ KOVY 

S rozvojem moderního průmyslu a techniky roste celosvětová produkce i spotřeba 

kovů. Důsledkem toho je zvyšování koncentrace kovů ve vodách, ovzduší, půdě, 

potravinách atd. [28]. 

Těžké kovy jsou toxické znečišťující látky, které se mohou akumulovat v živých 

tkáních a mohou způsobit různá onemocnění a poruchy. Odstranění toxických 

kontaminantů z odpadních vod je jedním z nejdůležitějších problémů životního 

prostředí. Všechny těžké kovy jsou biologicky nerozložitelné, vysoce toxické  

a pravděpodobně vykazují karcinogenní účinky a proto je nutné je ze znečištěných vodních 

toků odstranit a splnit tak stanovené limity pro ochranu životního prostředí [23]. 

Některé kovy jsou mikrobiogenními prvky, nicméně ve vyšších koncentracích působí 

toxicky (Zn, Cu, Cr, Co aj.). Těžké kovy jsou schopné kumulace v organismech, při čemž 

obsah v jejich buněčné hmotě může být až několik set krát vyšší než ve vodném prostředí, 

v němž žijí. Pro toxicitu kovu je podstatná forma, ve které kov působí [37]. 

Odlišný je účinek rozpuštěných a nerozpuštěných sloučenin, u kterých je třeba 

rozlišovat kovové ionty a komplexní sloučeniny organické nebo anorganické. 

V legislativních limitech se jednotlivé formy nerozlišují a pro posuzování se vychází 

z celkového počtu těžkých kovů. Výjimkou je pouze Cr, u něhož se rozlišuje Cr(VI), 

vyskytující se jako anion CrO4
2-  

nebo také Cr2O7
2- 

a Cr celkový, který je součtem 

Cr(VI) + Cr(III), při čemž Cr(VI) je mnohem více toxický a proto má tato forma chromu 

mnohem přísnější limity [29]. 

Toxicita kovů souvisí s postavením kovů v periodické soustavě a jejich 

elektronegativitou. Kovy lze seřadit podle elektronegativity a stability sulfidů a chelátů 

takto: Hg > Cu > Pb > Cd > Co > Zn > Mn. Rovněž je závislá na teplotě, hodnotě pH 

a celkovém složení vody. Toxicky většinou působí jednoduché iontové formy. 

Anorganické a organické komplexy jsou většinou méně toxické [25]. 

Veškeré charakteristické vlastnosti kovů jsou podmíněny charakterem jejich vazeb a 

jejich krystalovou strukturou. Atomy typických kovů obsahují málo valenčních elektronů 

na to, aby se mezi nimi mohly v krystalové struktuře vytvářet kovalentní vazby [24], [25]. 
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Přehled nejvýznamnějších zdrojů těžkých kovů je uveden v tabulce č.3. 

Tabulka 3: Nejvýznamnější zdroje těžkých kovů, převzato a upraveno (Hyánek a kol., 1991) 

PRŮMYSLOVÝ PROCES TĚŽKÉ KOVY 

Těžba a úprava rud Fe, Zn, Hg, As,Se, Mn, Cu 

Hutnický průmysl Al, Cr, Mo, Ni, Pb 

Těžba uhlí Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn 

Strojírenství, povrchová úprava kovů Cr, Cu, Ni, Zn, Cd,Fe, Al  

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

Výroba buničiny a papíru Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg 

Zpracování kůží Cr, Al, Fe 

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 

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

Spalování uhlí As, Ti, Al, Ge, Se, Hg, Be, Zn, Mo, Ni, Pb 

Spalování topných olejů V, Ni, Zn, Cu 

5.1 Chrom  

Je to stříbrobílý kov, který má vysokou teplotu tání (1 907 °C). Krystaluje v soustavě 

krychlové. Chrom je v zemské kůře obsažen v množství 0,038 % a nachází se převážně 

jako chromit Fe
.
Cr2O4, krokoit PbCrO4) a chromový okr (Cr2O3). Za obyčejné teploty  

je na vzduchu stálý a teprve za vysokých teplot se oxiduje na Cr2O3. Je rozpustný 

v kyselině chlorovodíkové a sírové [54]. 

Vyskytuje se ve všech oxidačních stavech od II
-
 po VI

+
, ale jenom stavy Cr

0
 (kovový 

chrom), Cr(II), Cr(III) a Cr(VI) jsou běžné. Ve sloučeninách je nejstálejší v oxidačním 

stavu Cr(III) sloučeniny Cr(VI (chromany) vykazují silné oxidační účinky [16]. Chrom 

v oxidačním stupni Cr(III) se významně sorbuje na hydratovaných oxidech Fe, Mn, Al aj. 

zejména v alkalickém prostředí. Proto je značná část chromu v přírodních vodách vázána 

na nerozpuštěné látky a sedimenty. U Cr(VI) je adsorpce méně výrazná a přichází v úvahu 

až v kyselém prostředí, protože chrom je přítomen jako anion [37]. 
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V kyslíkové atmosféře je čistý chrom nestálý prvek, okamžitě se na něm tvoří tenká 

vrstva oxidu, která je nepropustná pro kyslík a kov tak chrání. U chromu nejvyšší oxidační 

číslo odpovídá celkovému počtu valenčních elektronů (3d
5
4s

1
) a v tomto oxidačním stavu 

je chrom poměrně silným oxidačním činidlem. Stabilním oxidačním stupněm chromu 

je Cr(III). Ve vodných roztocích je znám i Cr(II),
 
který má silné redukční účinky [9], [54]. 

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

olovnatého, stříbrného a barnatého. Proto pokud je třeba odstranit Cr(VI) z vody, musí být 

napřed redukován na Cr(III). Nejčastěji se redukce provádí železnatými solemi [37]. 

Použití chromu je zejména pro: 

 Ocelářský průmysl (výroba speciálních slitin, přísada do ocelí). 

 Kožedělný průmysl (vyčiňování kůží). 

 Textilní průmysl (výroba organických barviv, anorganické pigmenty (Cr2O3, PbCrO4). 

 Chemický průmysl (katalytická chemie, chemická syntéza). 

 Pro svou odolnost vůči atmosféře a vodě se používá k ochraně železných předmětů 

pokovováním [29]. 

Zdroje emisí chromu v ovzduší pocházejí z: spalování fosilních paliv (ve stavu 

Cr(III), cementáren (cement obsahuje chrom), spaloven komunálních odpadů, výfukových 

plyny z automobilů s katalyzátorem, emise z klimatizačních chladících věží používajících 

sloučeniny chromu jako inhibitory koroze, polétavého azbestu z opotřebovaných 

brzdových obložení automobilů (azbest obsahuje chrom) [16]. 

Antropogenním zdrojem chromu ve vodách jsou: odpadní vody z barevné 

metalurgie, povrchová úprava kovů, kožedělný, textilní a strojírenský průmysl, inhibitory 

koroze používané v chladicích okruzích, při rozvodu teplé vody nebo při čištění kotlů, 

hydraulická doprava popílků, špatně zabezpečené skládky, nakládání s odpady s obsahem 

chromu (komunální odpad, odpadní kaly, odpady z pokovování a zpracování chromu) [37]. 

V nízké koncentraci je chrom přítomen ve všech typech půd a dále v sopečném 

prachu a plynech. Veškerý chrom přírodního původu je ve stavu Cr(III) 
 
a váže se na 

záporně nabité půdní částice, z tohoto důvodu jen malá část proniká z půdy do podzemních 

vod. Většina Cr(III)  obsažených ve vodě se váže na částice nečistot a spolu s nimi klesá ke 

dnu, velká část neabsorbovaného Cr(III)  tvoří nerozpustné koloidní hydroxidy. Díky tomu 

je ve vodě obsaženo zanedbatelné množství rozpuštěného Cr(III) [24]. 
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Cr(VI) je pro vodní organismy velmi toxický a na rozdíl od Cr(III)  se vyskytuje ve 

formě záporně nabitých komplexů, tudíž se neváže na půdní částice a je mnohem 

mobilnější. Protože je Cr(VI) silné oxidační činidlo, v přítomnosti jakékoliv organické 

hmoty se poměrně rychle redukuje na Cr(III).Nebezpečí vysokých koncentrací Cr(VI) tedy 

hrozí jen v blízkosti jeho zdroje. V nepřítomnosti organických látek a za aerobních 

podmínek je Cr(VI) stabilní po dlouhou dobu, ovšem v anaerobním prostředí se redukuje 

velmi rychle. Chrom se nekumuluje v potravních řetězcích. Chrom se dostává do vody 

nebo půdy z atmosféry průměrně po deseti dnech a to suchou nebo mokrou depozicí [25]. 

Kovový chrom je pokládán za netoxický. Cr(VI) je mnohem toxičtější než Cr(III) 

Cr(III) je nenahraditelným stopovým prvkem, který hraje důležitou roli v metabolismu 

savců.V určitém množství je zdraví prospěšný, ovšem ve vyšších dávkách je zdraví 

škodlivý. Cr(VI) je silným alergenem, dále vykazuje mutagenní účinky a je zařazen mezi 

lidské karcinogeny, které způsobují rakovinu plic [16]. 

Významným antidotem je kyselina askorbová („vitamin C“), která redukuje  

na netoxickou formu Cr(III)
.
 Akutní expozice solí šestimocného chromu rozpuštěných 

ve vodě mají za následek poleptáni, což při orální expozici může způsobit šok nebo 

dokonce smrt a na poškozené kůže vzniknou vředy [16], [46]. Nejčastějšími způsoby 

stanovení koncentrace chromu ve vodných roztocích jsou absorpční spektrometrie (AAS) 

nebo spektrofotometrické stanovení [10]. 

Přípustné koncentrace chromu ve vodách jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Přípustné koncentrace chromu ve vodách 

DRUH VODY PŘÍPUSTNÝ LIMIT POZNÁMKA 

Pitná voda 100 mg/l* (MH) mezní hodnota - vyhl. č. 

252/2004 Sb 

Balené přírodní minerální 

vody:  

0,05 mg/l (NMH) příl. č. 1 k vyhl. č. 275/2004 

Sb. 

Povrchové vody  

 

je 20 ug/l (látka č. 45) přípustný imisní standard  

podle Nařízení vlády č. 

23/2011 Sb 

Průmyslové odpadní vody: 

pro těžbu  rud (kromě uranu) 

 

0,5 mg/l 

Nařízení vlády č. 23/2011 

Sb 

pro výrobu skla 1 mg/l  

pro spalování odpadu 0,15 mg/l  

strojírenský a elektrotechnický 

průmysl 

0,5 mg/l  
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5.2 Zinek  

Zinek je modrobílý, lesklý, středně tvrdý křehký a lehce tavitelný kov, biochemicky 

velice významný. Je to esenciální stopový prvek, který je v malém množství nezbytný. 

Ve zvýšeném množství působí toxicky pro ryby (zvlášť citlivé jsou lososovité ryby) a jiné 

vodní organismy, ale pro lidské zdraví nepředstavuje velké riziko [16]. Onemocnění 

způsobená používáním vody s obsahem zinku nejsou známa. Ve vyšších koncentracích 

způsobuje svíravou chuť vody [37]. 

Po mědi, hliníku a železe je čtvrtým průmyslově nejvíce vyráběným kovem. 

Je dobrým vodičem elektrického proudu a má vysoký redukční potenciál. Mechanicky 

je však málo odolný. V  rostlinách je velice významný při oxidačně-redukčních procesech. 

Tento prvek následuje hned za podskupinou přechodných prvků, ale má od nich 

vysoce odlišné vlastnosti. Rozdíly jsou způsobené zaplněnými stabilními (n-1) d-orbitaly, 

takže jako valenční se mohou uplatňovat pouze dva elektrony z n s-orbitalu, což má vliv 

na jeho vazebné možnosti. Pro prvky zinku je charakteristické oxidační číslo II [42]. 

V přírodě jej najdeme v řadě nerostů: ZnS (Sfalerit), zinkitu ZnO, smithsonitu ZnCO3 

 a willemitu Zn2SiO4.  Zinek reaguje snadno s neoxidujícími kyselinami za uvolnění vodíku 

a také se rozpouští v silných zásadách za tvorby zinečnatanů [25]. 

Nejdůležitější sloučeninou zinku jeho oxid (ZnO), který se používá při výrobě 

barviv, jako plnicí prostředek při výrobě vulkanizovaného kaučuku a také ve sklářském 

a keramickém průmyslu. Dále se používá jako ochrana železných předmětů před korozí 

(pozinkovaný plech). Zinek je důležitou složkou některých slitin, hlavně mosazi (slitina 

mědi). Mnohé sloučeniny zinku se dají použít jako nátěrové hmoty a v menší míře 

se používá při výrobě klenotnických slitin se zlatem, stříbrem, mědí a niklem, při výrobě 

viskózy, zpracování rud a výrobě galvanických elektrických článků [29].   

Zdroje emisí jsou spalování fosilních paliv, těžba a zpracování zinkových rud, 

v půdách jsou jeho zdrojem hnojiva obsahující zinek nebo deponované čistírenské kaly, 

průmyslové odpadní vody obsahují zinek (vody ze zpracování neželezných rud, z moříren 

mosazi, ze zpracování tuků)a z povrchové úpravy kovů, nádoby ze zinku nebo 

z pozinkovaných kovů (vědra, okapy), se kterými voda přichází do styku, jsou zdrojem 

zinku ve vodě a přirozeným zdrojem je zvětrávání rud s obsahem zinku [37]. 
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Dopady na životní prostředí a na člověka: Zinek se ve vzduchu váže na půdní 

a prachové částice, které se mohou dostávat pomocí atmosférické depozice do vody anebo 

půdy. Zinek je obvyklou součástí hornin, půd a sedimentů (v jílech bývá obsaženo asi 

100 mg/kg zinku). Většina zinku v půdě se vyskytuje ve formě vázané na půdní částice 

a je nerozpustná ve vodě, koncentrace zinku ve vodách jsou proto často nízké. 

Při oxidačním rozkladu sulfidických rud se do podzemních vod dostává větší množství 

zinku a rozpuštěný zinek ve formě Zn(II) se sorbuje na huminové koloidy a jíly [16]. 

Zinek jako kov je v podstatě netoxický. Oproti tomu heptahydrát síranu zinečnatého 

dokáže již v malých koncentracích způsobit dávení nebo zvracení a ve vyšších 

koncentracích leptá. Akutní otrava může vést až k zánětům ledvin a poškození srdečního 

svalu. Smrtelnou dávkou pro člověka je 3 - 5 g [46]. 

Ve vodných roztocích stanovujeme jeho množství pomocí atomové absorpční emise 

(AAS) nebo hmotností spektrometrie (MS). Vzorky půd a prašný aerosol nejdříve musíme 

převést na vodný roztok (mineralizací HNO3) [16]. 

Přípustné koncentrace zinku ve vodách jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Přípustné koncentrace zinku ve vodách 

DRUH VODY PŘÍPUSTNÝ 

LIMIT 

POZNÁMKA 

Povrchová voda  200 µg/l (látka č. 

124) 

přípustný imisní 

standard pro povrchové 

vody  podle nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb 

V případě, že se jedná o zdroj nebo 

předpokládaný zdroj pitné vody  

3 mg/l u kategorie 

A1. 

5 mg/l u kategorií 

A2, A3. 

 

Odpadní voda  

 pro barevnou metalurgii 

 pro spalování odpadů  

 pro těžbu a zpracování 

     ostatních rud 

 pro textilní průmysl  

 odpadní vody vypouštěné ze 

strojírenské a elektrotechnické 

výroby 

 

2 mg/l 

1,5 mg/l 

3 mg/l  

2 mg/l 

2 mg/l 

přípustný emisní limit 

pro průmyslové odpadní 

vody podle nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části diplomové práce jsem se zabývala: 

 metodikou úpravy vzorku biosorbentu,  

 metodikou analýzy vzorku biosorbentu. 

6.1 Metodika úpravy vzorku biosorbentu 

K experimentům jsem použila skořápky plodu ořešáku královského (Juglans regia), 

které byly nasbírány v mikroregionu Odersko (obec Loučky u Oder). Biosorbent jsem 

vhodně upravila, abych docílila co nejlepších sorpčních vlastností. K tomu aby došlo 

k zajištění lepších vazebních interakcí a proces biosorpce proběhnul lépe, bylo nezbytné 

vzorky upravit tepelně, chemicky a zrnitostně. Mechanickou předúpravou, která spočívala 

v rozdrcení skořápek na menší frakce, bylo zajištěno jejich jednodušší zpracování. 

Přehledný postup úpravy vzorku biosorbentu jsem uvedla na obrázku č. 8. 

6.1.1 Tepelná úprava  

Skořápky byly nejdříve sušeny volně při pokojové teplotě po dobu jednoho dne. Dále 

byly sušeny při teplotě 68 °C proto, aby nedošlo k lepivému efektu během mletí, 

a po chemické aktivaci tomu bylo zrovna tak. Aby byla zachována přesná navážka, bylo 

nutné skořápky vysušit do konstantní hmotnosti. Ke všem tepelným úpravám bylo využito 

sušárny ECOCELL (fa Brněnské medicínské, a.s. – MMM Group, ČR). 

6.1.2 Zrnitostní úprava 

Skořápky o různé velikosti od 2 do 5 mm, které jsem využila ke své práci, jsem měla 

předpřipravené již od svých kolegů, kteří se zabývali podobnou tématikou přede mnou. 

Na laboratorním mlýně typu IKA A 11 basic, IKA - Werke (Německo) jsem tyto skořápky 

pomlela a poté sítovala na nerezových, laboratorních sítech firmy Retsch a tím je od sebe 

zrnitostně rozdělila na: 1-2 mm, 0,5-1 mm a <0,5 mm frakce (viz. obrázek č.6). 
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Při volbě zrnitosti jsem vycházela ze znalostí a výsledků kolegyň Březinové 

a Horákové, které používaly zrnitosti: 4-5 mm, 3-4 mm a 2-3 mm a navrhovaly ověřit pro 

proces biosorpce u nižších zrnitostí.  

6.1.3 Chemická úprava 

Po tepelné a zrnitostní úpravě biosorbentu následovala jeho chemická úprava pomocí 

aktivačního činidla. Využila jsem poznatků svých kolegyň, které experimentálně zjistily, 

že nejúčinnějším aktivačním činidlem je kyselina chlorovodíková, která má stejně jako jiná 

aktivační činidla schopnost narušit povrch zrn a aktivovat tak funkční skupiny pro vazbu 

s kovem. Na tyto místa pak lze navázat kov na základě mechanismu iontové absorpce. 

Šestimocný chrom ve vodném roztoku vystupuje jako anion a váže se na skupiny 

s kladným nábojem. Materiál biologického původu zpravidla vystupuje v prostředí jako 

záporně nabitý, proto zde záporně nabité skupiny převažují nad kladnými. Chemickou 

a fyzikální úpravou povrchu buněčné stěny biosorbentu se tedy dosáhne zvýšení počtu 

vhodných funkčních skupin k vazbě kontaminantu. 

Postup chemické úpravy: 

 Do 1 litrových PET lahví jsem navážila 10 g připraveného biosorbentu o rozdílných 

zrnitostech (1-2 mm, 0,5-1 mm a <0,5 mm). Do těchto PET lahví jsem nalila 

přichystané roztoky aktivačního činidla HCl o koncentracích 0,1 mol/l a 1 mol/l. 

Tím bylo zajištěno kyselé prostředí, ve kterém je Cr(VI) nejstabilnější. 

Obrázek 6: Zrnitostní úprava na velikosti 1-2 mm, 0,5-1 mm a < 0,5 mm. 
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 Tyto aktivační roztoky byly míchány na třepačce s biosorbenty při standardních 

otáčkách 150 ot/min. po dobu: 15, 30, 60 a 90 min. pro každou koncentraci zvlášť. 

90 min. interval aktivace byl zvolen z důvodu pevnější struktury biosorbentu. 

 Jako třepačka byla použita třepačka s inkubátorem značky IKA KS 4000i control. 

 Po skončení příslušné doby byl aktivovaný sorbent oddělen pomocí sítka od 

roztoku aktivačního činidla a promyt redestilovanou vodou, v které byl ponechán 

přes noc. Tímto bylo zajištěno odstranění případného zbytku HCl. 

 Na druhý den byl sorbent oddělen pomocí sítka od redestilované vody sušen 

na hodinovém sklíčku při teplotě 68 °C až do konstantní hmotnosti. 

 Chemická aktivace vzorků je uvedena v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Chemická aktivace biosorbentu 

aktivační činidlo c (mol/l) zrnitost (mm) t (min.) V (ml) 

 

 

 

HCl 

 

0,1 

 

1-2      0,5 - 1     <0,5 15  

1000 1-2      0,5 - 1     <0,5 30 

1-2      0,5 - 1     <0,5 60 

1-2      0,5 - 1     <0,5 90 

 

1 

 

1-2      0,5 - 1     <0,5 15  

1000 1-2      0,5 - 1     <0,5 30 

1-2      0,5 - 1     <0,5 60 

1-2      0,5 - 1     <0,5 90 
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Tepelná úprava při laboratorní teplotě 

po dobu 24 hodin 

Zrnitostní úprava 

Frakce 0,5 <1 mm Frakce<0,5 mm Frakce 1-2 mm 

Chemická aktivace HCl 

Oddělení sorbentu sítkem 

Proplach redestilovanou H2O 

 

 

 

 

0,1 mol/l HCl 

15, 30, 60, 90 min. 

 

 

1 mol/l HCl 

15, 30, 60, 90 min. 

 

Sušení při 68 °C  

 

Odstátí v redestilované H2O 

24 h 

Oddělení sorbentu sítkem 

 

 

 

 

Sušení při 68°C do 

konstantní hmotnosti 

Drcení a mletí 

Obrázek 7: Postupná úprava biosorbentu 
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6.2 Metodika analýzy vzorku biosorbentu 

Vstupní koncentrace Cr(VI) a Zn(II) ve vzorcích byly analyzovány 

spektrofotometrickou metodou na spektrofotometru DR 2800 (fa HACH LANGE GmbH, 

Německo), v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity v Ostravě. 

Při analýze jsem využila normy: ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod – Stanovení 

Cr(VI)– Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem. Tato norma specifikuje 

spektrofotometrickou metodu stanovení Cr(VI) ve vodě. Metodu lze používat ke stanovení 

rozpuštěného Cr(VI) ve vodách v koncentračním rozmezí od 0,05 mg/l do 3 mg/l.  

Rozsah stanovení je možné rozšířit zředěním vzorku. Po předběžné úpravě vzorku, 

jejímž účelem je stabilizovat přítomné oxidační stupně Cr(VI) a Cr(III) reaguje Cr(VI)  

s 1,5-difenylkarbazidem za tvorby červenofialového chrom-1,5-difenylkarbazonového 

komplexu. Absorbance tohoto komplexu byla měřena při vlnové délce 540 nm. [8]. 

Další metodou, kterou jsem použila, byla metoda stanovení dvoumocného zinku. 

Stanovení modelového roztoku dvoumocného zinku jsem provedla metodou Zinc  

(0,01 – 3,00 mg/l) č. 8009 na zvolený biosorbent. Metodu lze tedy používat ke stanovení 

rozpuštěného Zn(II) ve vodách v koncentračním rozmezí od 0,01 mg/l - 3 mg/l. 

6.2.1 Metodika modelování kinetiky adsorpce 

Adsorpce je výsledkem na sebe navazujících dějů: 

 transportu látky k povrchu adsorbentu, 

 průnik do mikropórů částice, 

 vlastní adsorpce. 

Modelováním adsorpční kinetiky dokážeme určit potřebnou dobu expozice pro 

biosorpci daného kovu a ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi. Pro modelování kinetiky 

adsorpce jsem si připravila zásobní roztok šestimocného chromu o vstupní koncentraci 

1 000mg/l a to ze standardu dichromanu didraselného (K2Cr2O7) (firma PENTA, Česká 

republika). 

 Zředěním zásobního roztoku jsem si připravila modelové roztoky šestimocného 

chromu o koncentraci 100 mg/l vždy v den použití. 
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 Do PET kelímků jsem navážila cca 1 g (přesnou hmotnost jsem si poznamenala  

do tabulky a využila jí při výpočtu adsorpční kapacity) mechanicky, tepelně  

a chemicky upraveného biosorbentu. 

 K 1 g biosorbentu jsem přilila 50 ml modelového roztoku Cr(VI) o konc.100 mg/l 

 a vzorky jsem dala třepat na třepačku IKA KS 4000i control, při laboratorní teplotě 

a otáčkách 150 ot./min. Tím byly zajištěny nejideálnější podmínky pro sorpci.  

Obrázek č. 8 zobrazuje vzorky na třepačce. 

 

Obrázek 8: Vzorky na třepačce 

 Vzorky jsem odebírala v různých časových intervalech: 10, 20, 30, 40, 60, 120, 

180, 240 min. a poté jsem je zfiltrovala přes filtrační papír o hustotě 84 g/m
2
. 

Filtrace je zobrazena na obrázku č. 9. 

  

Obrázek 9: Filtrace vzorků 

 Ihned poté jsem provedla spektrofotometrické stanovení modelového roztoku  

a stanovila tak zbytkovou koncentraci Cr(VI). Vzorky modelových roztoků 
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a výsledných filtrátu bylo nutné naředit tak, aby odpovídaly rozsahu kalibrační 

přímky přístroje (0 - 1 mg/l). Všechna měření byla provedena třikrát z důvodu 

kontroly a zachování reprodukovatelnosti výsledků, uvedené výsledky jsou tedy 

střední hodnotou průměru. Spektrofotometrické stanovení Cr(VI) je uvedeno na 

obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10: Spektrofotometrické stanovení Cr(VI) 

 Adsorpce (q) Cr(VI) byla vypočtena podle naměřených vstupních (Ci) a výstupních 

koncentrací (Cf) podle vztahu: [48]. 

S

CCV
q

f )( 
  

kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g), 

V objem modelového roztoku šestimocného chromu (mg/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 Cr(VI) (g). 

 Závislost adsorpce šestimocného chromu ořešákem královským na čase jsem 

graficky znázornila pomocí programu Microsoft Office Excel.  
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Vliv koncentrace na adsorpci popisují adsorpční izotermy a k jejich popisu  

se využívá 1. Langmuirův nebo Freundlichův model. Tyto modely mohou být aplikovány 

při konstantní hodnotě pH.  

Langmuirova izoterma platí obvykle pro chemisorpci nebo elektrostatickou adsorpci 

při které se tvoří pouze monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu a všechna aktivní 

místa na povrchu jsou rovnocenná [36]. 

Langmuirův model v lineární formě vyjadřuje následující vztah:  

bqq

C

q

C ff




maxmax

1
 

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 CrVI [48]. Freundlichova izoterma platí zpravidla pro fyzikální adsorpci  

a pro adsorpci na heterogenních površích s ruznými aktivními místy a je dána vztahem:  

n

fcka 
 

Nebo vztahem v linearizované podobě: 

log a= n log cf + log k 

kde je:  

a  adsorpční kapacita mg/g 

k, n   konstanty zahrnující všechny faktory, které ovlivňují proces  

   biosorpce 

cf   rovnovážná koncentrace adsorbované látky v mg/l [36]. 
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6.2.2 Metodika modelování podmínek adsorpce 

Využila jsem poznatků Horákové, která experimentálně stanovila optimální 

podmínky, při kterých je proces biosorpce nejúčinnější [12]. 

 pH= 1, 

 otáčky za min.u: 150, 

 teplota: 25 °C, 

 počáteční koncentrace biosorbentu: 1 g. 

Tyto nejvhodnější podmínky jsem aplikovala na vzorek který měl nejlepší sorpční 

vlastnosti a tím byl vzorek (1M/HCl/<0,5/30/180), aktivovaný 1 mol HCl po dobu 30 min, 

o zrnitosti <0,5 mma dobou expozice kovu na biosorbent 180 min. 

Na tomto vzorku jsem studovala: 

 závislost adsorpce na hodnotě pH, 

 závislost adsorpce na počáteční koncentraci biosorbentu, 

 sorpční schopnost při odstraňování Cr(VI)a Zn(II)z modelového roztoku  

za optimálních podmínek, 

 sorpční schopnost  pro směs kovů Cr(VI)a Zn(II)
 

v
 

modelovém roztoku za 

optimálních podmínek. 

Ověření vlivu hodnoty pH na účinnost sorpce: 

K dosažení požadovaného konstantního pH při přípravě modelových roztoků Cr(VI) 

bylo použito pufrů o pH: 1, 2, 3, 4 a 5. K 1 g mechanicky, tepelně a chemicky upraveného 

biosorbentu a jsem přilila 5 ml modelového roztoku Cr(VI) a příslušným pufrem doplnila  

do objemu 50 ml. Ve všech vzorcích jsem změřila počáteční koncentraci sorbátu (Ci).  

Při laboratorní teplotě 25 °C a standardních otáčkách 150 ot./min. jsem vzorky nechala 

třepat na třepačce po dobu 180 min.. Po uplynutí 180 min. jsem vzorky zfiltrovala  

a poměřila na spektrofotometru (Cf). Výsledky jsem zapsala do tabulky a graficky 

znázornila. Oproti ostatním faktorům měla hodnota pH největší vliv na sorpční kapacitu.  

Ověření vlivu počátečního množství biosorbentu na účinnost sorpce: 

Do PET kelímku jsem navážila postupně 1 g, 2 g, 3 g, 4 g a 5 g mechanicky, tepelně 

a chemicky upraveného biosorbentu a přilila 50 ml modelového roztoku Cr
VI

. Ve všech 



Jitka Halamová: Efektivní odstranění vybraných kovů z vodného roztoku pomocí 

slupek ořešáku královského 

2013  31 

vzorcích jsem změřila počáteční koncentraci sorbátu (Ci).  Při laboratorní teplotě 25 °C  

a standardních otáčkách 150 ot./min jsem vzorky nechala třepat na třepačce po dobu 180 

min. Po uplynutí 180 min. jsem vzorky zfiltrovala a poměřila na spektrofotometru. 

Výsledky jsem zapsala do tabulky a graficky znázornila. 

Odstranění Cr(VI) a Zn(II) z vodného roztoku při zajištění optimálních 

podmínek: 

Použila jsem vzorek, který při biosorpci Cr(VI) vykazoval nejvyšší sorpční kapacitu 

a tím byl vzorek o zrnitostní frakce menší než 0,5 mm., aktivovaný kyselinou HCl 

o koncentraci 1 mol/l, po dobu 30 min. Do PET kelímku jsem navážila 

1 g a 5 g mechanicky, tepelně a chemicky upraveného biosorbentu a přilila 50 ml 

modelového roztoku Cr(VI) o optimální hodnotě pH = 1 a to stejné jsem opakovala i pro 

modelový roztok Zn(II). Ve všech vzorcích jsem opět změřila počáteční koncentraci 

sorbátu (Ci). 

Modelový roztok zinku byl připraven z hexahydrátu dusičnanu zinečnatého 

6H2O
,
Zn(NO3)2. Počáteční koncentrace šestimocného chromu ve vodném roztoku byla 

200 mg/l a dvoumocného zinku 100 mg/l. Při laboratorní teplotě 25 °C a standardních 

otáčkách 150 ot./min. jsem vzorky nechala třepat na třepačce po dobu 180 min. 

Po uplynutí 180 min. jsem vzorky zfiltrovala a každý zvlášť poměřila na spektrofotometru. 

Výsledky jsem zapsala do tabulky a graficky znázornila. 

Odstranění směsi kovů Cr(VI) + Zn(II) z vodného roztoku při zajištění 

optimálních podmínek: 

Opět jsem použila vzorek, který při biosorpci Cr(VI) vykazoval nejvyšší sorpční 

kapacitu. Do PET kelímku jsem navážila 1 g a 5 g mechanicky, tepelně a chemicky 

upraveného biosorbentu a přilila 50 ml směsi modelového roztoku Cr(VI) 

a Zn(II) upraveného na hodnotu pH = 1. Počáteční koncentrace šestimocného chromu ve 

vodném roztoku byla 200 mg/l a dvoumocného zinku 100 mg/l. Ve všech vzorcích jsem 

počáteční koncentraci sorbátu (Ci). změřila a zapsala do tabulky. 

Při laboratorní teplotě 25 °C a standardních otáčkách 150 ot./min. jsem vzorky 

nechala třepat na třepačce po dobu 180 min. Po uplynutí 180 min. jsem vzorky zfiltrovala 

a každý kov zvlášť poměřila na spektrofotometru. Výsledky jsem zapsala do tabulky 

a graficky znázornila. 
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7 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole se zabývám hodnocením výsledků adsorpce a výsledky biosorpce, 

při kterých bylo dosažené nejvyšší a nejnižší účinnosti. V práci jsem zkoumala sorpční 

schopnost biosorbentu ořešáku královského aktivovaného kyselinou chlorovodíkovou 

o koncentraci 0,1 mol/l a 1 mol/l a zrnitostech 1-2 mm, 0,5-1 mm a <0,5 mm. 

Dále jsem experimentálně ověřila jaký vliv má změna pH modelového roztoku 

a počáteční množství biosorbentu na sorpční kapacitu. K tomu jsem použila vzorek, který 

dosáhnul nejvyšší sorpční kapacity a tím byl vzorek, který byl aktivován v kyselině 

chlorovodíkové o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min. s dobou expozice kovu na 

biosorbent 180 min. a zrnitosti <0,5 mm. Tento vzorek byl také použit pro odstranění 

Cr(VI) a Zn(II)
 
z vodného roztoku a odstranění směsi kovů Cr(VI) a Zn(II), kdy jsem 

upravila hodnotu pH na optimální (pH=1). 

Kolegyně Horáková studovala kinetiku adsorpce Cr(VI) v souvislosti s fyzikální 

nebo chemickou úpravou vzorků biosorbentu a zjistila, že po více jak 12 h. dochází 

k ustanovení jeho sorpční rovnováhy. U jednotlivých vzorků je maximální adsorpce 

šestimocného chromu časově odlišná. 

Na obrázcích č. 11 - 16 jsem graficky znázornila závislost sorpční kapacity q (mg/g) 

na reakčním čase t (min.). Grafy jsou pro přehlednost rozdělené podle koncentrace 

aktivačního činidla a podle zrnitosti sorbentu.Po uplynutí doby určené pro biosorpci, byly 

všechny vzorky zfiltrovány a v krátkém časovém intervalu spektrofotometricky stanoveny. 

Vzhledem k tomu, že šestimocný chrom se transformuje na trojmocný, je nutné co nejdříve 

po ukončení procesu biosorpce provést spektrofotometrické stanovení, protože to má 

významný vliv na množství šestimocného chromu ve vodném roztoku.  

Na obrázcích č. 17 - 18 je znázorněn vliv hodnoty pH na sorpční kapacitu a vliv 

počátečního množství biosorbentu na účinnost biosorpce. Graf na obrázku č. 19 znázorňuje 

účinnost biosorpce ve vodném roztoku obsahující směs kovů Cr(VI) a Zn(II) při zajištění 

optimálních podmínek (pH = 1, zrnitost sorbentu <0,5 mm, aktivace 1 mol HCl po dobu 30 

min., s dobou expozice kovu na biosorbent 180 min., při 150 ot./min, a 25 °C) . Na 

obrázku č. 20 je znázorněna účinnost biosorpce obou kovů Cr(VI) a Zn(II) jednotlivě, také 

při zajištění optimálních podmínek. 
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7.1 Hodnocení vlivu aktivace biosorbentu HCl o koncentraci 0,1 mol/l  

Vzorky aktivované 0,1 mol/l HCl o zrnitosti 1 - 2 mm jsou uvedeny na obrázku č. 11  

a z grafu je zřejmé, že nejvyšší sorpční kapacitu pro Cr(VI) vykazoval vzorek, který byl 

aktivován v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 15 min. s dobou 

expozice kovu na biosorbent 180 min., kdy byla vypočtena nejvyšší sorpční kapacita 

(q=0,904 mg/g), což znamená, že účinnost sorpce byla cca 19 %.  

Naopak nejnižší sorpční kapacitu vykazoval vzorek, který byl aktivován v kyselině 

chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 15 min., s dobou expozice kovu  

na biosorbent 10 min., kdy byla vypočtena sorpční kapacita (q=0,025 mg/g) a účinnost 

sorpce činila cca 0,5 %. 

 

Obrázek 11 Závislost adsorpce Cr (VI) na reakčním čase pro vzorky o zrnitostní frakci 1 – 2 

mm 

Vzorky aktivované kyselinou HCl o koncentraci 0,1 mol/l a o zrnitostní frakci  

0,5 – 1 mm jsou znázorněny na obrázku č. 12. Z grafu je zřejmé, že nejvyšší sorpční 

kapacitu (q=0,950 mg/g) pro Cr(VI) vykazoval vzorek (0,1M/HCl/0,5-1/90/120) 

aktivovaný po dobu 90 min. a dobou expozice 120 min. Za tuto dobu bylo nasorbováno  

na takto zrnitostně upravený sorbent cca 19 % Cr(VI). Nejnižší sorpční kapacitu  

(q=0,040 mg/g) vykazoval vzorek (0,1M/HCl/0,5-1/15/10) s dobou aktivace 15 min, kdy 

po 10 min. bylo nasorbováno pouze 0,82 % šestimocného chromu. 
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Obrázek 12: Závislost adsorpce Cr (VI) na reakčním čase pro vzorky o zrnitostní frakci 0,5 - 1 

mm 

Vzorky aktivované 0,1 mol/l HCl o zrnitosti <0,5 mm jsou uvedeny na obrázku č. 13 

a z grafu je zřejmé, že nejvyšší sorpční kapacitu pro Cr(VI) vykazoval vzorek , který byl 

aktivovaný v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 30 min. s dobou 

expozice 240 min., kdy byla vypočtena nejvyšší sorpční kapacita (q=2,287 mg/g) 

a účinnost sorpce činila cca 46 %. 

Naopak nejnižší sorpční kapacitu vykazoval vzorek (0,1M/HCl/<0,5/60/10) který byl 

aktivován v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 60 min. s dobou 

expozice kovu na biosorbent 10 min., kdy byla vypočtena sorpční kapacita 

(q=0,175 mg/g) a nesorbováno bylo cca 4 % šestimocného chromu. 

 

Obrázek 13: Závislost adsorpce Cr (VI) na reakčním čase pro vzorky                                                 

o zrnitostní frakci <0,5 mm 
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7.2 Hodnocení vlivu aktivace biosorbentu HCl o koncentraci 1 mol/l  

Vzorky aktivované 1 mol/l HCl o zrnitosti 1 - 2 mm jsou uvedeny na obrázku č. 14  

a z grafu je zřejmé, že nejvyšší sorpční kapacitu pro Cr(VI) vykazoval vzorek 

(1M/HCl/1-2/60/240), který byl aktivován v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 1 mol/l 

po dobu 60 min. s dobou expozice kovu na biosorbent 240 min., kdy byla vypočtena 

nejvyšší sorpční kapacita (q=1,110 mg/g), což znamená, že bylo nasorbováno cca 24 %. 

šestimocného chromu. 

Naopak nejnižší sorpční kapacitu vykazoval vzorek (1M/HCl/1-2/90/10), který byl 

aktivován v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 1 mol/l  s dobou aktivace po dobu 90 

min. a dobou expozice kovu na biosorbent 10 min., byla vypočtena sorpční kapacita 

(q=0,060 mg/g) a účinnost sorpce pouze cca 1%. 

 

Obrázek 14:  Závislost adsorpce Cr (VI) na reakčním čase pro vzorky                                                      

o zrnitostní frakci 1 - 2 mm 

Vzorky aktivované 1 mol/l HCl o zrnitosti 0,5 - 1 mm jsou uvedeny na obrázku č. 15. 

Z grafu je zřejmé, že nejvyšší sorpční kapacitu pro Cr(VI) vykazoval vzorek  

(1M/HCl/0,5-1/60/180) který byl aktivován v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 

1 mol/l po dobu 60 min. s dobou expozice kovu na biosorbent 180 min., kdy byla 

vypočtena nejvyšší sorpční kapacita (q=1,309 mg/g), což znamená, že účinnost sorpce byla 

cca 27 %.  
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Naopak nejnižší sorpční kapacitu vykazoval vzorek (1M/HCl/0,5-1/30/10), který byl 

aktivován v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 1 mol/l  s dobou aktivace po dobu 30 

min. a dobou expozice kovu na biosorbent 10 min. Sorpční kapacita činila (q=0100 mg/g) 

a účinnost sorpce byla pouze cca 2%. 

 

Obrázek 15: Závislost adsorpce Cr (VI) na reakčním čase pro vzorky                                                

o zrnitostní frakci 0,5 - 1 mm 

Vzorky aktivované 1 mol/l HCl o zrnitosti <0,5 mm jsou uvedeny na obrázku č. 16 

a z grafu je zřejmé, že nejvyšší sorpční kapacitu pro Cr(VI) vykazoval vzorek 

(1M/HCl/0,5-1/30/180), který byl aktivovaný v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 

1 mol/l po dobu 30 min. s dobou expozice 180 min., kdy byla vypočtena nejvyšší sorpční 

kapacita (q=2,370  mg/g) a účinnost sorpce činila cca 48 %. Jednalo se o vzorek s nejlepší 

sorpční kapacitou a tento vzorek jsem použila také pro zkoumání vlivu pH a množství 

sorbentu. Naopak nejnižší sorpční kapacitu vykazoval vzorek (1M/HCl/<0,5/15/10) který 

byl aktivován v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 1 mol/l po dobu 15 min. s dobou 

expozice kovu na biosorbent 10 min., kdy byla vypočtena sorpční kapacita 

(q=0,370 mg/g) a dosáhnul účinností 7 %. 
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Obrázek 16: Závislost adsorpce Cr (VI) na reakčním čase pro vzorky                                                 

o zrnitostní frakci <0,5 mm 

Březinová ve své práci uvedla jako vzorek s nejvyšší účinností adsorpce vzorek 

aktivovaný 0,1 mol HCl s časem aktivace 45 min.,  zrnitosti 3-4 mm, ovšem doba expozice 

kovu na biosorbent byla 12 h. Sorpční kapacita činila q=1,46 mg/g. a účinnost byla cca 

29 %. Podobně na tom byl vzorek aktivovaný 1 mol HCl s časem aktivace 5 min, zrnitosti 

3- 4 mm a rovněž dobou expozice 12 h. Sorpční kapacita  činila q=1,44 mg/g. a účinnost 

cca 29 %. Horáková měla nejlepší výsledek u vzorku aktivovaného kyselinou 

chlorovodíkovou o koncentraci 2 mol/l s časem aktivace 30 min., zrnitosti 2 - 3 mm, ovšem po 

12 h. době expozice kovu na biosorbent. Sorpční kapacita činila q=1,97 mg/g. 

Já jsem na základě experimentů zjistila nejlepší sorpční kapacitu (q=2,370 mg/g) pro 

vzorek o zrnitostní frakci <0,5, aktivovaný kyselinou HCl koncentraci 1 mol/l s časem 

aktivace 30 min. a době expozice kovu na biosorbent 180 min. Nasorbováno bylo   

cca 48 % Cr(VI). 

Při porovnání všech nejlepších výsledných hodnot lze říci, že při použití nižší 

zrnitosti se mnohonásobně zkrátila doba adsorpce. Snížení zrnitosti sorbentu tedy celý 

proces biosorpce pozitivně ovlivnilo. Mohu tedy tvrdit, že návrh Březinové vyzkoušet nižší 

zrnitost byl velmi dobrý. Toto zjištění je velmi důležité z hlediska praxe. Protože voda má 

určitý průtok, není možné čištění provádět tak dlouho. Nejvýhodnější je tedy co nejkratší 

proces odstraňování kovů. Dalším důležitou podmínkou pro růst účinnosti adsorpce, bylo 

snížení molární koncentrace aktivačního činidla a tím možnost snížit náklady na proces 

biosorpce aniž by to mělo vliv na účinnost procesu. 
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7.3 Závislost adsorpce na hodnotě pH 

Při změně hodnoty pH modelového roztoku vykázal nejvyšší sorpční kapacitu 

(q=4,454 mg/g) vzorek s použitím hodnoty pH = 1, a jeho účinnost činila cca 91 %. 

Nejnižší sorpční kapacitu vykazoval vzorek, kde byl modelový roztok upraven na hodnotu 

pH 5, jeho sorpční kapacita q byla 1,231 mg/g a účinnost cca 25 %. 

Tímto jsem ověřila poznatek, že změna hodnoty pH vodného roztoku výrazně 

ovlivňuje sorpční schopnost biosorbentu. Účinek hodnoty pH je závislý na tom, zda se kov 

vyskytuje v roztoku jako anion anebo jako kation. Volesky (in Volesky, 2003) uvádí, 

že kyselé prostředí (pH=1) je vhodné zejména pro anionty (Cr
VI

), zatímco pro kationty je 

vhodnější pH větší než 4,5. Protože se Cr(VI)se vyskytuje ve vodném roztoku jako anion, 

pH=1 se pro něj jeví jako nejvýhodnější. 

K dalšímu studiu využiji vzorek aktivovaný 1 mol HCl s dobou aktivace 30 min. 

a hodnotou pH roztoku 1. Toto pH je nejvhodnější pro velmi kyselé vody. Takové vody 

jsou např. vody důlní. Tj. vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních 

prostorů, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 

Na obrázku č.17 je zobrazena závislost adsorpce na hodnotě pH roztoku.  

 

 

Obrázek 17: Závislost adsorpce na hodnotě pH 
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7.4 Hodnocení závislosti adsorpce na počáteční koncentraci biosorbentu 

Při změně počátečního množství biosorbentu vykázal nejvyšší sorpční kapacitu 

(q=1mg/g) vzorek o počáteční hmotnosti biosorbentu 1 g. Jeho účinnost sorpce byla cca 

22 %. Nejnižší sorpční kapacitu (q=0,387 mg/g) vykazoval vzorek o počáteční hmotnosti 

5 g. Nasorbováno tedy bylo cca 40 %. Na obrázku č.18 je zobrazena závislost adsorpce na 

počátečním množství biosorbentu. 

 

Obrázek 18: Závislost adsorpce na počátečním množství biosorbentu (1 g - 5 g) 

Na obrázku č.19 je zobrazena závislost účinnost sorpce na počátečním množství 

biosorbentu. Při porovnání obrázků č. 18 a 19 lze říci, že s rostoucí koncentrací sorbentu 

dochází k snížení jeho sorpční účinnosti, ale sorpční schopnost (v %) biosorbentu roste.  

 

Obrázek 19: Závislost účinnosti na počátečním množství biosorbentu (1 g - 5g) 
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7.5 Hodnocení účinnost adsorpce kovů Cr(VI) + Zn(II) a jejich směsi 

U šestimocného chromu byla při počátečním množství biosorbentu 1 g vypočtena 

nejvyšší sorpční kapacitu q=5,256 mg/g a bylo nasorbováno 60 % šestimocného chromu. 

Dvoumocný zinek vykázal při stejném množství 1 g nízkou sorpční kapacitu (q=0,480 

mg/g) a účinnost cca 10 %. Při vyšším počátečním množství (5 g) bylo dosaženo sorpční 

kapacity šestimocného chromu q=1,660 mg/g a účinnosti 96,7%. Zinek měl sorpční 

kapacitu q= 0,010 mg/g a jeho účinnost byla 1,04%. 

Lze tedy říci, že počáteční množství biosorbentu výrazně ovlivnilo účinnost sorpce  

a to díky většímu počtu vazebných míst na povrchu biosorbentu. Velmi zajímavé je 

srovnání obou grafů z obrázků č. 20 a č. 21, kdy ve vodném roztoku, obsahujícím směs 

kovů, bylo dosaženo vyšší sorpční kapacity šestimocného chromu, než při biosorpci, kdy 

byla provedena biosorpce pro každý kov zvlášť. Výsledky tedy prokazují závislost 

biosorpce na složení roztoku. Biosorbent ořešáku královského dokázal v roztoku, který 

obsahoval směs kovů Cr(VI) + Zn(II), sorbovat dvojmocný zinek z vodného roztoku jen 

v malém množství a přednostně sorboval šestimocný chrom. Domnívám se, že důvodem 

byla nízká hodnota pH 1, která je vhodná zejména pro anionty (Cr
VI

) zatímco pro kationty 

(Zn
II
)
 
je vhodnější pH větší než 4,5.  Další vliv přisuzuji  vyšší počáteční vstupní 

koncentraci vodného roztoku šestimocného chromu, která byla 200 mg/g oproti vstupní 

koncentraci dvoumocného zinku (100 mg/g.). 

Na obrázku č. 20 je zobrazena závislost sorpční schopnosti biosorbentu na 

počátečním množství a hodnotě pH, která bylo 1. 

 

Obrázek 20: Účinnost biosorbce pro směs kovů Cr(VI) a Zn(II) 
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7.6 Vliv pH a množství biosorbentu na účinnost biosorpce 

Cr(VI)
 
-
 
nejvyšší sorpční kapacitu q=4,037 mg/g vykazoval vzorek o počátečním 

množství 1g a jeho účinnost činila cca 46 %. Pro počáteční množství 5 g byla sorpční 

kapacita q=1,130 mg/g a účinnost  cca 64 %.  

Zn(II) - U zinku tomu bylo naopak. Vzorek s počátečním množství 1 g měl sorpční 

kapacitu q=0,736 mg/g a vykazoval účinnost cca 14 % tedy vyšší, než zinek s počátečním 

množstvím 5 g, který měl sorpční kapacitu q= 0,049 mg/g a účinnost  cca 5 %.  

Z výsledků je patrné, že pH roztoku a počáteční množství biosorbentu výrazně 

ovlivňuje účinnost biosorpce. Cr(VI) se ve vodném roztoku vyskytoval jako anion, který se 

v kyselém prostředí (pH = 1) sorbuje přednostně. 

Zatímco pro kationty Zn(II)
  

je vhodnější pH větší než 4,5, proto nebyla sorpce 

dvoumocného zinku tak příznivá jakou šestimocného chromu. Se zvyšujícím se množstvím 

počáteční biomasy došlo k poklesu sorpční kapacity pro daný kov, ale celková 

procentuální účinnost odstraněného kovu z roztoku vzrostla. Důvodem je větší plocha 

povrchu biosorbentu a tím vyšší počet vazebních míst. 

 

Obrázek 21: Vliv optimálních podmínek na účinnost biosorpce 
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8 ZÁVĚR 

Odstranění těžkých kovů z průmyslových odpadních vod je celosvětovým problém. 

Je známo mnoho konvenčních metod, kterými lze těžké kovy z odpadních vod odstranit, 

ale ty jsou pro svou vysokou cenu a energetickou náročnost značně nevýhodné. Mnohem 

více se osvědčily biotechnologické metody, jako je například metoda biosorpce, které jsou 

velmi levné a vysoce účinné a dokáží využít nejen odpadní biomasu. Na světě existuje 

mnoho společností, zabývající se biosorpcí a jejím uplatněním v praxi a je jen otázkou 

času, kdy se i u nás začne zavádět biosorpce do procesu čištění odpadních vod.  

V práci jsem se zabývala efektivním odstraněním vybraných kovů pomocí slupek 

ořešáku královského a na základě studia kinetiky sorpce jsem zjistila jaká zrnitostní úprava 

a koncentrace aktivačního činidla je nejúčinnější pro proces biosorpce a rozšířila jsem tak 

informace užitečné k dalšímu využití. 

V teoretické části jsem popsala biosorpci a její mechanismus, blíže charakterizovala 

zvolený biosorbent a vybrané těžké kovy. V experimentální části jsem se zabývala 

mechanickou, tepelnou a chemickou úpravou biosorbentu. Biosorbent byl mechanicky 

upraven na zrnitosti: 1-2 mm, 0,5-1 mm a <0,5 mm. Poté byl upraven chemicky pomocí 

aktivačního činidla o koncentraci 0,1 mol/l a 1 mol/l po dobu 15, 30, 60 a 90 min. 

Dále jsem se zabývala studiem sorpční kapacity a rychlostí sorpce: Cr(VI) při 

normálních podmínkách, Cr(VI) a Zn(II) za optimálních podmínek, které však byly 

namodelovány tak, aby byl prioritně odstraňován Cr(VI), jehož koncentrace podobně jako 

koncentrace Zn(II) byla namodelována tak, aby odpovídala obsahu těchto kovů v odpadní 

vodě ve Zbrojovce Vsetín. Aby bylo zjištěno, jak se tyto kovy vzájemně ovlivňují byla 

proto studována také jejich schopnost se sorbovat na sorbentu pokud jsou ve vodném 

roztoku v kombinaci, ovšem podmínky byly opět namodelovány tak, aby vyhovovaly 

sorpci Cr(VI), protože jeho koncentrace v odpadní vodě ze Zbrojovky Vsetín je mnohem 

vyšší.  

Při porovnání všech výsledků ze všech analýz jsem došla k závěru, že nejefektivnější 

chemickou úpravou byla aktivace sorbentu pomocí HCl o molární koncentraci 1 mol/l  

po dobu 30 min. a zrnitostí <0,5. Takto upravený biosorbent vykazoval po 180 min. 

nejvyšší sorpční kapacitu a jeho účinnost činila 48 %.  
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 Použití 1 mol ve srovnání s 2 mol HCl, kterou používaly kolegyně přede mnou  

je výhodnější z hlediska snížení provozních nákladů.  

Ve své práci jsem stejně jako Horáková ověřila návrh Březinové vyzkoušet nižší 

zrnitosti než, které používala ona ve své práci  (4-5 mm a 3-4 mm). Z použitých zrnitostí se 

nejvíce osvědčila ta nejmenší a to <0,5 mm. Znalosti z kinetiky adsorpce jsem dále využila 

pro studium podmínek ovlivňujících biosorpci Cr(VI). Ověřila jsem, že adsorpce Cr(VI) 

nejvíce závisí na počáteční koncentraci biosorbentu a pH roztoku kovu. Z výsledků je 

patrné, že pro odstranění Cr(VI) iontu je optimální pH 1, kdy bylo dosaženo účinnosti 

91%. 

V poslední části mé práce jsem se zabývala využitím slupek ořešáku královského 

jako biosorbentu k odstranění zinečnatých iontů z modelového roztoku a dále pak 

k odstranění směsi kovů: šestimocného chromu v přítomnosti zinečnatých iontů 

z modelového roztoku. Experimentálně jsem zjistila, jaký vliv mají ionty konkurenčního 

kovu na obsazování volných vazebných míst na povrchu sorbentu. Ve vodném roztoku  

se směsí kovů, biosorbent projevil mnohem vyšší sorpční schopnosti, než v roztoku, kde 

byl zastoupen pouze jediný kov. 

Ořešák královský se neosvědčil jako vhodný biosorbent k  odstraňování zinečnatých 

iontů ani při dodržení optimálních podmínek. Jeho účinnost dosahovala u počátečního 

množství 1 g 14 % a v množství 5 g pouze 5 %. Ve směsi spolu s šestimocným chromem  

na tom byl zinek podstatně hůře. Při počátečním množství 1 g měl účinnost 10 %  

a při použití 5 g biosorbentu měl účinnost jenom 1 %. Nízkou účinnost přisuzuji nevhodně 

zvolenému  pH = 1, které je vhodné zejména pro anionty. Dvoumocný zinek je kationt, pro 

které se jako nejvhodnější osvědčilo pH vyšší než 4,5. Bylo by vhodné nalézt biosorbent, 

který by dokázal z vodného roztoku zinečnaté ionty odstranit účinněji a nejlépe bez použití 

takového pH, kterým se stává proces ekonomicky nepříznivý. 

Oproti tomu biosorbent v počátečním množství 1 g dosáhnul při odstranění Cr(VI) 

z vodného roztoku obsahujícího směs kovů účinnosti 60 % a v počátečním množství  

5 g dokonce 97 %, což byla nejvyšší účinnost v mém měření. Z výsledků usuzuji, že první 

byly ve vodném roztoku obsazeny vazební místa na biosorbentu ionty šestimocného 

chromu a výskyt druhého kovu pozitivně ovlivnil schopnost sorpce jejím zvýšením.  

Pro rozšíření studie navrhuji ověřit biosorpci pro další směsi kovů. 
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Slupky ořešáku královského se osvědčily jako účinný biosorbent k odstranění Cr(VI) 

z vodného roztoku, nicméně pouze při zachování optimálních podmínek, kterými jsou: 

rychlost otáček 150 ot/min., hodnota pH = 1, počáteční množství biosorbentu  

1 g a laboratorní teplota 25 °C. Z ekologického ani ekonomického hlediska je dodržení 

těchto podmínek nevýhodné, kvůli vysokým nákladům na chemikálie a následnému 

čištění. Proto je třeba nalézt biosorbent, který by byl účinnější k odstranění šestimocného 

chromu za použití co možná nejnižšího množství chemikálií a slupky ořešáku královského 

zkusit využít k odstranění jiného kovu. Dále by bylo vhodné ověřit danou metodiku  

na reálných vzorcích odpadní vody. 
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