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Anotace  

Práce se zabývá posouzením moţnosti vyuţít odpadní biomasu ze zemědělské prvovýroby 

k odstranění vybraných těţkých kovů z modelových roztoků. Jako biosorbent byly pouţity 

skořápky plodu ořešáku královského (Juglans regia).  

Vhodnost tohoto biosorbentu byla ověřena stanovením jeho sorpční kapacity. V rámci 

studia optimálních podmínek aktivace biosorbentu byly studovány různé koncentrace 

aktivačního roztoku hydroxidu sodného. Aktivované vzorky byly následně aplikovány na 

modelové roztoky olova a analyzovány metodou atomové adsorpční spektrometrie.  

Klíčová slova 

Biosorpce, těţké kovy, biosorbent, environmentální biotechnologie, skořápka ořešáku 

královského, izotermy, adsorpční kapacita.  

Summary 

Objective of the thesis is to evaluate potential utilization of waste biomass from 

agricultural primary production for removal of selected heavy metals from model 

solutions. As biosorbent were used shells of fruit of European walnut (Juglans regia).  

Suitability of this biosorbent was verified by determination of its sorption capacity. Within 

the study of optimal conditions activation the biosorbent were studied different 

concentrations of the activation sodium hydroxide solution. Activated samples were 

applied to model solutions of lead and analysed an atomic adsorption spectrometer.    

Keywords 

Biosorption, heavy metals, biosorbent, environmental biotechnology, walnut shell, 

isotherms, adsorption capacity.  

 

 

 



 
 

 
 

 

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

 
AAS atomová absorpční spektrometrie  

b Langmuirova konstanta 

cf rovnováţná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu  

ci
 vstupní koncentrace kovu  

EDTA disodná sůl ethylendiamintetraoctové kyseliny 

k indikátor sorpční kapacity 

K Langmuirova konstanta 

mmol/l milimoly na litr 

mol/l mol na litr 

n Freundlichova konstanta 

NaOH hydroxid sodný 

nm nanometr 

NV nařízení vlády 

q adsorpční kapacita 

qmax maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek  

pH koncentrace vodíkových iontů 

S mnoţství biomasy 

V  objem modelového roztoku 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Prudká industrializace a rychlá urbanizace včetně technického pokroku poškozuje 

naše ţivotní prostředí vypouštěním těţkých kovů do odpadních vod.  

Hlavně v průmyslové činnosti se tedy neustále zvyšuje pouţívání těţkých kovů, 

coţ způsobuje i vznik většího mnoţství odpadních vod s vysokým obsahem těchto 

toxických těţkých kovů. Jejich přítomnost představuje jisté riziko pro ţivotní prostředí. 

Rozpuštěné a uvolněné kovy v ţivotním prostředí kontaminují půdu i podzemní vody 

a mohou se akumulovat v ţivých pletivech a tkáních organismů prostřednictvím 

potravinového řetězce, na jehoţ vrcholu je člověk (Volesky, 2003). Těţké kovy se takto 

dostávají do oběhu a v jednotlivých sloţkách ţivotního prostředí se kumulují. Tato 

skutečnost představuje i moţná zdravotní rizika nejen pro člověka, a proto je důleţité se 

zaměřit na jejich včasné odstranění. Nejlepším způsobem je jejich kontrola a odstranění 

přímo u zdroje, a to ještě neţ vstoupí do ekosystému, protoţe sledovat jejich vznikající 

ionty a různé meziprodukty po jejich vstupu do ekosystému je velmi náročné a často aţ 

nemoţné. 

V dnešní době se ke zpracování odpadních vod obsahujících těţké kovy pouţívá více 

různých technologií zaloţených na fyzikálně-chemických procesech, které jsou však 

ekonomicky nákladné nebo málo efektivní. Proto se stále hledají nové metody neméně 

účinné, ale ekonomicky dostupnější a zároveň šetrné k ţivotnímu prostředí. Jednou 

z moţností při hledání nových technologických postupů na odstraňování těţkých kovů 

z odpadních vod je vyuţití přirozené schopnosti organismů vypořádat se s negativními 

vlivy prostředí (Kaduková, Virčíková, 2003). 

Biosorpce je proces, ve kterém mikroorganismy pasivně, tedy bez poţadavku na 

energii, odstraňují kovy, metaloidy a radionuklidy z vodných roztoků (Volesky, 2003).  

Hlavní výhodou biosorpce je velmi nízká cena, přičemţ účinnost odstraňování kovů 

je porovnatelná s ekonomicky nákladnějšími metodami. (Kaduková, Virčíková, 2003) 

Celková cena tohoto procesu je závislá na typu biosorbentu a také na jeho dostupnosti. 

Často se k výrobě biosorbentu pouţívá odpadní biomasa, jejíţ pořizovací náklady jsou 

nulové. 
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Další velkou výhodou tohoto procesu je vysoká selektivita, kterou je moţné docílit 

aplikací konkrétních druhů biomasy. Unikátní schopnost určitého typu biomasy 

zakoncentrovat a odebrat z oběhu těţké kovy můţe být selektivní ve větší nebo menší míře 

(Volesky, 2003). To znamená, ţe z roztoku, ve kterém jsou rozpuštěny různé kovy, lze 

selektivně odstranit jen jeden kov. Uspořádáním většího mnoţství kolon s různými 

biosorbenty za sebou je moţné oddělit jednotlivé kovy a následně je pomocí desorpce 

získat v relativně čisté formě.  

Selektivita procesu závisí na následujících faktorech: (Volesky, 2003; Kaduková, 

Virčíková, 2003) 

 typ biomasy, 

 sloţení roztoku, 

 způsob přípravy a úpravy biomasy,  

 fyzikálně-chemické vlastnosti roztoku.  

Proces biosorpce je relativně rychlý (trvá několik minut), probíhá za normálních 

podmínek (teplota a tlak) a nevyţaduje ţádné zvláštní p řístroje. Navíc je moţné biomasu 

pouţít vícekrát.  

Další předností biosorpce je, ţe nedochází k tvorbě čistírenských kalů jako u klasických 

metod, které i po procesu čištění obsahují sníţené mnoţství znečišťujících látek a je zapotřebí 

ho dále upravovat, a tak zabránit negativním dopadům na ţivotní prostředí (Raclavská, 2007). 

Cílem předloţené bakalářské práce je seznámit se s procesem biosorpce, studovat 

a prověřit účinnost tohoto procesu u vybraného těţkého kovu (olovo) biologickým 

materiálem a najít optimální podmínky pro aktivaci biosorbentu. Vhodnost zvoleného 

biosorbentu bude určena stanovením jeho sorpční kapacity a rychlostí zachycování 

studovaných kovů. Na základě zjištěných výsledků bude upravena stávající metodika 

biosorpce. Jako materiál, ze kterého bude biosorbent upraven, jsem zvolila skořápku 

duţnatého plodu ořešáku královského (Juglans regia). 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Mnohé průmyslové procesy a další činnosti člověka vedou k uvolňování těţkých 

kovů do přírodních vod, čímţ dochází k jejich akumulaci v ekosystémech, kde představují 

zdravotní rizika pro organismy.  

Na odstraňování těţkých kovů z odpadních vod jsou v současnosti vypracovány 

různé technologie zaloţené na fyzikálních, fyzikálně-chemických, chemických 

a biologických principech (Luptáková, Kušnierová, Fečko, 2002). Mezi nimi dominuje 

především sráţení ve formě málo rozpustných hydroxidů, elektrochemické metody 

(elektrolýza, cementace), iontová výměna, kapalinová extrakce a různé membránové 

procesy. Z uvedených procesů se v praxi nejvíce pouţívá neutralizační metoda sráţení ve 

formě málo rozpustných hydroxidů, která zvýšením hodnoty pH (na 10 aţ 12) patří sice 

mezi metody s nízkými náklady, ale má omezenou účinnost a konečným produktem jsou 

málo vyuţitelné odpadové kaly, které po uloţení na skládce představují riziko úniku do 

podzemních nebo povrchových vod.  

Cementace a elektrolýza jsou vhodné pro zpracování koncentrovanějších roztoků 

a roztoků s obsahem ušlechtilých kovů, ale méně vhodné pro zpracování směsí a méně 

ušlechtilých kovů, které není moţné v některých případech vůbec redukovat. Perspektivní 

jsou membránové procesy a procesy kapalinové extrakce, zatím je však ve světě málo 

známých průmyslových aplikací.  

Stálé přísnější poţadavky na výstupní mnoţství kovů v emisích z průmyslu, 

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

zdravotní stav populací, mají za následek, ţe v současnosti pouţívané technologie na 

odstraňování kovů se stávají postupně neadekvátní. Stále více různých faktorů 

způsobuje větší tlak na implementaci nových technologií, které musí splňovat nové 

poţadavky (Kaduková, Virčíková, 2003) jako například: 

 porovnatelnost s jiţ existujícími technologiemi,  

 cenová dostupnost,  

 schopnost tolerovat výkyvy v mnoţství a kvalitě zpracovávaných odpadů,  
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 schopnost pracovat kontinuálně,  

 spolehlivost, 

 selektivita,  

 jednoduchost. 

Fyzikálně-chemické metody, jako jsou chemické sráţení, membránová filtrace atd., 

byly vyvinuty především k odstraňování těţkých kovů z odpadních vod. Bohuţel praktická 

uplatnění takových procesů jsou někdy omezena technickým nebo ekonomickým faktorem.  

Biologické metody odstraňování těţkých kovů však mají odlišné výhody neţ 

uvedené tradiční metody čištění odpadních vod. Hlavní výhodou biosorpce je velmi 

nízká cena, přičemţ účinnost odstranění kovů je porovnatelná s komerčními iontoměniči. 

V odtokovém proudu čištěné kapaliny je moţné dosáhnout hodnoty obsahu kovů řádově 

v g/l, přičemţ cena pouţitého biosorbentu představuje jen jednu desetinu ceny 

iontoměniče (Kyoung-Woong, So-Young, 2006). 

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

konvenčními technologiemi jsou: 

 aplikovatelnost na odstraňování kovů i v širokém intervalu koncentrací,  

 organické materiály neinterferují s navázanými ionty, 

 biomasa se můţe vícenásobně pouţít, protoţe je zajištěn proces desorpce kovů,  

 kovy lze znovu získat v téměř čisté formě,  

 proces odstraňování kovů je rychlý a probíhá při normálních podmínkách 

(teplota a tlak), 

 biomasa je ve větší míře odpadním materiá lem. 

Za nevýhody aplikace biosorpce lze povaţovat především nedostatek informací 

o mechanismech, které jsou odpovědné za zachycení kovů na povrchu buněk biosorbentu 

a významný vliv hodnoty pH na sorpci, která můţe aplikaci biosorpce omezit pro některé 

typy odpadních vod. 
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Řada biologických materiálů je schopna vázat těţké kovy. Pouze některé z nich však 

lze vyuţít v průmyslových procesech, v nichţ se poţaduje dostatečně vysoká kapacita 

vazeb a selektivita (Kaduková, Virčíková, 2003).  

Proces biosorpce byl studován u řady mikroorganismů. Velmi vhodným sorpčním 

materiálem je například biomasa hub a kvasinek. Výborné biosorpční vlastnosti byly 

prokázány například u rodů Rhizopus, Aspergillus, Streptoverticillium a Saccharomyces. 

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

komerčních biosorpčních preparátů. Dále byla biosorpce kovů studována u zástupců rodů 

Pseudomonas, Zoogloea a Streptomyces. Vhodné jsou také mořské fotoautotrofní 

mikroorganismy, jejichţ sorpční aktivita je porovnatelná se zelenými řasami rodu 

Chlorella.  

Jak jiţ bylo uvedeno, nové technologie by měly splňovat mnohá kritéria, mezi něţ 

patří také selektivita. Ta je další velkou výhodou biosorpce. Výzkum, který provedli Kansoh 

a El-Shafei prokázal, ţe u hub klesala selektivita pro kovy v následujícím pořadí 

Ni>Mn>Pb>Co>Cu>Zn>Al, zatímco u bakterií bylo pořadí kovů odlišné 

Pb>Mn>Ni>Zn>Al>Li>Cu>Co (Kansoh, El-Shafei, 1998).  

Hammaini se svými spolupracovníky, (Hammaini et al., 1999) pouţili k sorpci 

těţkých kovů pivovarskou kvasinku (Saccharomyces cerevisiae) a zjistili, ţe účinnost 

sorpce u této kvasinky probíhala v pořadí Pb>Cu>Cd Zn>Ni. Rozdíly mezi stupněm 

sorpce a přesností jsou připisovány především základním rozdílům mezi buněčnou 

výměnou látek a umístěním reaktivní skupiny v buněčných stěnách buněk (Cutright, 2002). 

Moţností vyuţití biomasy vyšších rostlin jako biosorbentu v procesu biosorpce se 

zabývali de Carvalho a kol., kteří studovali odstranění mědi z roztoku. Výzkum prováděli 

na suchých listech čajovníku (Theka sinensis) i jiných brazilských rostlinách 

(Aspidosderma tomentosum, Qualea parviflora, Maitena truncata). Zjistili, ţe sorpční 

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

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

pravděpodobné, ţe stejná vazebná místa se nacházejí i u všech ostatních typů listů 

(de Carvalho a kol., 1999; Kaduková, Virčíková, 2003).  
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Mnohé výzkumy různých autorů tedy dokazují, ţe odpadní biomasu rostlinného 

původu lze pouţít jako biosorbentu v procesu odstraňování těţkých kovů z vodných 

roztoků a odpadních vod. Rostlinná biomasa totiţ poskytuje velké mnoţství reaktivních 

skupin pro vazbu s kovovými ionty.  

V současné době probíhá stále více výzkumů, které se zaměřují na účinnost biosorpce 

na různých typech biomasy pro různé těţké kovy nebo na studium optimálních podmínek 

procesu. Biosorpce, jak jiţ bylo uvedeno, je proces účinný při odstraňování těţkých kovů. 

Moţné pouţití tohoto procesu se však úspěšně testuje i při odstraňování radioaktivních prvků 

z vod nebo organických znečišťujících látek. V následující tabulce č. 1 je uveden přehled 

sorpčních schopností některých organismů.  

Tabulka č. 1: Přehled sorpčních schopností některých organismů  

(převzato a upraveno Kaduková, Virčíková, 2003) 

BIOMASA PROKARYOTICKÝCH ORGANISMŮ 

Kov Biomasa Vstupní koncentrace (mg/l) Adsorpce kovů (mg/g) 

Cr 

Streptomyces noursei 0,5 - 52 10, 6 

Pseudomonas fluorescens 44, 2 8, 3 

Co 

Pseudomonas saccharophilia 2, 5 11 

Pseudomonas fluorescens 50 12, 7 

Ni 

Pseudomonas fluorescens 50 99, 8 

Zooglea ramigera 25 - 200 57, 4 

Cu 

Pseudomonas syringae 0 - 13 25, 4 

Bacillus subtilis 100 79, 2 

Zooglea ramigera 25 - 200 34 

Zn Pseudomonas syringae 0 - 13 8 

Cd 

G-pozitivní bakterie 10 18, 5 

G-negativní bakterie 10 13, 5 

U 

Pseudomonas saccharophilia 10 87 

Streptomyces longwoodensis 5 - 250 450 

Pb 

Streptomyces noursei 2 - 207 36, 5 

Streptomyces longwoodensis 50 - 200 100 

Pseudomonas fluorescens 176 23, 8 

Hg Pseudomonas fluorescens 170, 5 176, 5 

As Pseudomonas fluorescens 63, 8 31, 5 
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Pokračování Tabulky č. 1 ze strany 12 

ROSTLINNÁ BIOMASA 

Kov Biomasa Vstupní koncentrace (mg/l) Adsorpce kovů (mg/g) 

Cu Chlorela vulgaris 10 - 260 42, 9 

  Chlorela kessleri 0 - 5000 1260 

  Sargasum fluitans 10 - 250 51 

  Sargasum vulgare 10 - 250 59 

  Sargasum filipendula 10 - 250 56 

Cd Sargasum fluitans 10 - 450 87 

  Sargasum vulgare 10 - 450 87 

  Sargasum filipendula 10 - 450 74 

Cr Chlorela vulgaris 100 50 

Au Spirulina platensis N 71 

U Chlorella regularis 1 3, 95 

Ag Chlorella kessleri 48, 5 16, 93 

BIOMASA HUB 

Kov Biomasa Vstupní koncentrace (mg/l) Adsorpce kovů (mg/g) 

Cr Rhizopus arrhizus 25 - 400 4, 5 

Co Saccharomyces cerevisiae 2, 5 5, 8 

  Rhizopus arrhizus 2, 5 2, 9 

Cu Penicillium griseofulvum 50, 8 37, 9 

Zn Saccharomyces cerevisiae 5 - 200 17 

Cd Fusarium flocciferum 19 - 96 192 

Pb Rhizopus arrhizus 10 - 600 55, 6 

  Saccharomyces cerevisiae 10, 4 2, 7 

U Rhizopus arrhizus 10 34 

  Aspergillus niger 10 29 

  Saccharomyces cerevisiae 10 12 

BIOMASA ŢIVOČICHŮ 

Kov Biomasa Vstupní koncentrace (mg/l) Adsorpce kovů (mg/g) 

Zn Ovčí kosti    10 - 60       10, 5 

V Ucides cordatus N 40 

Cr Ucides cordatus N 29, 1 

Se Ucides cordatus N 11, 8 

As Leptinotarsa decemlineata 14, 5 4, 4 

Au Ucides cordatus N 33, 5 

Vys větlivka: N – uvádí se v případech, kdy nebylo moţné zjistit konkrétní hodnotu 
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3 BIOSORPCE 

Biosorpce je schopnost neţivé biomasy mikroorganismů nebo rostlin vázat 

a koncentrovat těţké kovy z vodného prostředí.  

Schopnost přijímat a koncentrovat těţké kovy mají ţivé i neţivé buňky. U mrtvých 

buněk se jedná o zachytávání kovu buněčnou stěnou nebo jejím povrchem na základě 

fyzikálně-chemických interakcí. Tento proces nezávisí na metabolismu buněk  (není tedy 

ovlivňován metabolickými inhibitory) a je velmi rychlý. Jde o proces biosorpce. 

Podobný proces jako biosorpce je bioakumulace. Jedná se o proces, který je závislý 

především na metabolické aktivitě buněk schopných přeţívat v prostředí s vysokou 

koncentrací kovů nebo schopných kovy akumulovat, aniţ by byla ovlivněna jejich 

ţivotaschopnost (Horáková, 2006).  Během procesu dochází k  zachycení kovu na povrchu 

buňky, jeho následný transport přes buněčnou membránu a k následné akumulaci kovu 

uvnitř buňky. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, ţe bioakumulace probíhá u ţivých buněk 

a vzhledem k vlivům metabolických inhibitorů je pomalejší neţ biosorpce.  

Přestoţe je vyuţití ţivé i neţivé biomasy zaloţeno na podobném principu, a sice 

schopnosti vázat kovy reaktivními skupinami buněčných stěn, existují však rozdíly v jejich 

praktickém vyuţití. Pouţitím ţivých buněk probíhá proces nízkou rychlostí a vysoké 

koncentrace kovů navíc mohou porušit jejich buněčné povrchy a tím dojde aţ k jejich 

destrukci. Další nevýhodou u ţivých buněk je riziko zabudování kovu uvnitř buňky 

a moţnost vzniku nového druhu odpadu. V tomto případě nelze také předpokládat, jak 

bude buňka dále reagovat (jak se bude v procesu chovat). Technologickou nevýhodou 

pouţití ţivé biomasy jsou i její různé vlastnosti, tzn., ţe pokud se biomasa neodebírá ve 

stejné fázi růstu kultury, získané výsledky mohou být i přes dodrţení stejných podmínek 

rozdílné. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, ţe proces biosorpce je z hlediska 

praktického vyuţití výhodnější neţ proces bioakumulace (Kaduková, Virčíková, 2003).  

3.1 Mechanismus biosorpce 

Kov se do buňky můţe dostat různými způsoby. Musí se však v prostředí nacházet ve 

formě dostupné pro buňky. Jak jiţ bylo uvedeno, při biosorpci dochází k pasivnímu zachycení 
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kovových iontů na povrchu biomasy. Mechanismus sorpce buněčným povrchem nezávisí na 

metabolismu buněk, ale je zaloţen na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem 

a funkčními skupinami buněčné stěny (Kaduková, Lacková, Štofková, Štofko, 2006). Buněčná 

stěna mikroorganismů je tvořena především polysacharidy, lipidy a proteiny. Povrchové 

skupiny těchto látek umoţňují kovům mnoho vazebných moţností. Protoţe se nejedná 

o proces závislý na metabolismu, je vazba kovů rychlá a převáţně vratná. 

Mechanismus biosorpce lze rozdělit podle místa, na němţ dochází k vazbě kovu 

(viz obrázek č. 1). Kov se na biosorbent můţe navázat uvnitř buňky průchodem přes 

buněčnou membránu (intracelulární akumulace). K interakci kovů s reaktivními skupinami 

buněčné stěny dochází na jejím povrchu (adsorpce). Můţe však docházet i k extracelulární 

akumulaci, která zahrnuje proces známý jako precipitace (sráţení).  

MECHANISMUS 

BIOSORPCE 

INTRACELULÁRNÍ 

AKUMULACE 

ADSORPCE NA 

BUNĚČNÉM POVRCHU 

EXTRACELULÁRNÍ 

AKUMULACE 

Transport 
přes 

buněčnou 

membránu 

Fyzikální 

adsorpce Chemisorpce 

Iontová 

adsorpce Precipitace 

Prostá iontová 

adsorpce 

Výměnná iontová 

adsorpce 

Obrázek č. 1: Rozdělení mechanismu biosorpce podle místa, na němž dochází k  vazbě kovu 
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Precipitace je proces, který se vyuţívá k rychlému odstranění některých kovů 

z vodních zdrojů. Nejčastěji se aplikují bakterie redukující sírany, především druhy rodu 

Desulfovibrio. V procesu anaerobního metabolizmu těchto mikroorganismů jsou vytvářeny 

nerozpustné sulfidy Zn,  Pb, Ni, Cr, Cd, Cu, Fe, Hg a dalších kovů, které mohou být 

následně odstraněny sedimentací nebo filtrací, popř. separační centrifugací.  

Precipitace tedy zahrnuje proces sráţení, který můţe být závislý i nezávislý na 

metabolismu. Odstranění kovů je zde často spojené s obranným mechanismem biomasy. 

Biomasa totiţ na přítomnost toxického kovu reaguje vytvořením směsi, která dále podléhá 

sráţení. V případě precipitace nezávislé na výměně látek buňky jde o chemickou interakci 

kovu s povrchem buňky (Horáková, 2006). 

Podle podstaty charakteru sil, které poutají rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze, 

lze mechanismus sorpce rozdělit na následující procesy (Kaduková, Virčíková, 2003):  

 Fyzikální adsorpce,  

 chemisorpce, 

 iontová adsorpce. 

Fyzikální adsorpce je podmíněna přítomností slabých van der Waalsových 

mezimolekulárních sil. Molekuly absorbátu nejsou vázány na určité místo na povrchu 

adsorbentu a můţe se vytvořit i několik vrstev absorbátu, čímţ lze dosáhnout značné adsorpční 

kapacity (Pitter, 2009). Tento mechanismus je například zodpovědný za biosorpci mědi řasou 

Chlorella vulgarit nebo za biosorpci kadmia mořskými řasami.  

Při chemisorpci dochází k interakci mezi adsorbentem a adsorbátem. Její podstatou 

je elektronová vazba. Jedná se o specifický proces, coţ znamená, ţe je tento děj vázaný 

pouze na určitá místa na povrchu absorbentu (adsorpční centra) a vytvořit se tedy můţe jen 

jedna vrstva molekul absorbátu. Adsorpční kapacita je proto poměrně malá  

(Kaduková, Virčíková, 2003). 

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

úpravě a čištění vod má však největší význam iontová adsorpce. Při iontové adsorpci se 

sorbují převáţně buď kationty, nebo anionty, a to především v závislosti na náboji povrchu 
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tuhé fáze. Kladně nabité povrchy adsorbují dle předpokladu převáţně anionty a záporně 

nabité povrchy přednostně kationty. Rozlišuje se prostá iontová adsorpce a výměnná 

iontová adsorpce.  

Při prosté iontové adsorpci se přednostně sorbuje jeden druh iontů a povrch 

adsorbentu získává příslušný náboj. Tvoří se vnitřní (primární) část elektrické dvojvrstvy. 

Přednostně se sorbují ionty, které (Pitter, 2009): 

 mají vyšší nábojové číslo,  

 mají menší hydratační poloměr (větší hustotu náboje),  

 jsou součástí krystalové mříţky adsorbentu,  

 jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mříţky,  

 tvoří s některým iontem mříţky málo rozpustnou sloučeninu,  

 tvoří s některým iontem mříţky málo disociovanou sloučeninu.  

Pokud různé ionty splňují výše uvedené podmínky, sorbuje se přednostně iont, který 

se vyskytuje ve větší koncentraci.  Působením elektrostatických sil se vytváří vnější 

(sekundární) část opačně nabitých iontů a vzniká tak elektrická dvojvrstva.  

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

krystalové mříţky nebo mezi ionty vnitřní a vnější částí elektrické dvojvrstvy. U látek 

s kompaktní krystalovou strukturou probíhá výměna iontů jen na povrchu částice. Pokud 

však mohou ionty pronikat dovnitř částice, můţe se výměny zúčastnit většina iontů 

tvořících krystalovou mříţku, a to vně i uvnitř částice. Tyto látky s mimořádně velkou 

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

se anexy, vyměňují- li se kationty, nazývají se katexy (Pitter, 2009). 

Kromě pasivního zachycení kovu na rostlinném povrchu mohou rostliny vyuţívat 

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

rostlinného těla dostat i mimobuněčnými (apoplastický transport) nebo nitrobuněčnými 

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

systém slouţí k transportu na kratší vzdálenosti mimo vodivá pletiva (extrafascikulární 
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transport), ale zejména k zajištění přítoku a odtoku látek z vodivých pletiv. Apoplastickou 

cestou je transportována především voda a minerální látky. Symplastickým transportem se 

uskutečňuje transport vody, iontů, nízkomolekulárních látek (jednoduché cukry, 

aminokyseliny, fytohormony), ale i některých makromolekul (mRNA) a virů. Voda je uvnitř 

buňky transportována i přes vakuoly, tzv. osmotickou cestou (Kubišta, Formenková, 1998).  

3.1.1 Faktory ovlivňující biosorpci 

Specifické mnoţství vázaných kovů nezávisí jen na daném biosorbentu, ale také na 

typu kovového iontu, jeho koncentraci a na dalších fyzikálně-chemických faktorech, jako 

jsou teplota roztoku, hodnota pH, přítomnost jiných kovových iontů a koncentrace 

biomasy. Mechanismus biosorpce je převáţně zaloţen na iontové výměně, coţ znamená, 

ţe změny iontové vazby roztoku mohou ovlivnit příjem kovů biomasou (Volesky, 2003). 

Závislost biosorpce na počáteční koncentraci kovu v roztoku byla dokázána v řadě 

studií. Proces biosorpce je intenzivnější, pokud je počáteční koncentrace vysoká a probíhá 

tak dlouho, dokud nejsou všechna vazebná místa obsazena.  

Různé studie dokazují, ţe proces biosorpce není příliš závislý na teplotě. V některých 

případech s rostoucí teplotou rostla i účinnost procesu (chemisorpce), v jiných naopak  jeho 

účinnost rostla s klesající teplotou (fyzikální adsorpce) a z některých výzkumů dokonce 

vyplynulo, ţe teplota neměla na průběh procesu ţádný vliv. Vědci tudíţ došli k závěru, ţe 

teplota v rozmezí 20-35 °C má ve srovnání s dalšími ovlivňujícími faktory jen malý vliv na 

průběh biosorpce. Například bylo zjištěno, ţe sorpce kobaltu (Co) hnědou řasou 

Ascophyllum nodosum se zvýšila o 50-70%, kdyţ teplota vzrostla ze 4 na 23 ºC. Další 

nárůst teploty na 40 ºC sorpci zvýšil jen velmi nepatrně, zatímco teplota 60 ºC a vyšší 

způsobily změny ve struktuře sorbentu a ztrátu sorpční kapacity v důsledku rozrušení 

materiálu (Kaduková, Virčíková, 2003; Volesky, 2003). 

Velmi významný vliv na proces biosorpce má hodnota pH roztoku, protoţe můţe 

ovlivnit aktivitu reaktivních skupin a speciaci kovových iontů. Při nízkých hodnotách 

jsou místa na buněčném povrchu těsně vázána s H+ ionty a jsou tak nedostupná pro jiné 

kationty v roztoku. S rostoucí hodnotou pH se zvyšuje i mnoţství ligandů s negativním 

nábojem, coţ umoţňuje vazbu jiných kationtů. Z toho také vyplývá, ţe pro vazbu 

aniontů je to opačné. Tedy nízká hodnota pH, která není výhodná pro sorpci kationtů, 
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je naopak vhodná pro sorpci aniontů. Volesky uvádí optimální hodnotu pH pro kationty 

jako hodnotu pH>4,5, kdeţto pro anionty rozmezí hodnot pH od 1,5 do 4. Například 

sorpce uranu buňkami aktinomycet je nejvyšší v prostředí s hodnotou pH kolem 6. 

Také Chlorella vulgaris vykazuje závislost sorpce olova na hodnotě pH. Nejrychleji se 

olovo v roztoku adsorbuje při hodnotě pH=5, naopak při hodnotě pH=2 rychlost 

adsorpce prudce klesá.  

Extrémní hodnoty pH mohou poškodit strukturu buněk biosorbentu, coţ můţe být 

doprovázeno úbytkem jeho hmotnosti a sníţením sorpční kapacity. Hodnota pH kultury má 

také podstatný vliv na speciaci přítomného kovu, čímţ můţe zvyšovat nebo naopak 

sniţovat jeho toxicitu vůči aplikovaným buňkám a ovlivňovat jeho dostupnost biomase. 

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

pH=4-8 a je limitován výběrem biomasy a kovem (Horáková, 2006; Volesky, 2003).  

Další důleţitým faktorem je přítomnost konkurenčních kovových iontů. Povrchové 

i podzemní vody obsahují mnoho druhů kovových iontů, zvláště ionty alkalických kovů 

a kovů alkalických zemin (Na, K, Ca a Mg). Nejen ionty těchto kovů v roztoku mohou 

soupeřit s ionty těţkých kovů o vazebná místa. Dochází tak ke sníţení volných vazebných 

míst pro těţké kovy a tím se sníţí i účinnost biosorpce.  

Také koncentrace biomasy údajně ovlivňuje proces biosorpce. Bylo prokázáno, ţe 

vysoká koncentrace biomasy velmi dobře odstraňuje kov z roztoku, ale hmotnost kovu 

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

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

a povrchem buňky (Horáková, 2006). 

3.2 Biosorbent 

Biosorbent je materiál slouţící k aplikaci biosorpce. Připravuje se z různých typů 

biomasy, jako jsou bakterie, houby a řasy, ale i z jiného rostlinného materiálu, například 

i z vyšších rostlin. Velké mnoţství přírodních materiálů pouţitelných jako biosorbenty 

poskytuje řadu moţností jejich vyuţití vzhledem k jejich individuálním schopnostem 

odloučit kov. Široké spektrum biosorbentů není selektivní vzhledem k jedinému kovu, 

který by sorbovaly. Mají však sklon odstraňovat několik různých druhů nebezpečných 

kovů z roztoku současně a bez ohledu na jejich rozdílné koncentrace. Výsledky pozorování 
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biosorbentů po akumulaci kovů na jejich povrchu poukázaly na fakt, ţe biosorpce zahrnuje 

iontovou výměnu na vysokém stupni. Některé druhy biosorbentů tak mohou být více 

selektivní ke kationtům (Cd, Cu, Ni, Pb, Cr3+ a další) a jiné zase k aniontům (As, Se, V, 

Cr6+ a další) (Volesky, 2003).  

Materiál určený jako biosorbent by měl být připraven jako granule a klasifikovaný 

v zrnitostním rozmezí 0,1-3 mm. Granule musí mít takovou pevnost, aby odolaly tlaku, 

který vzniká při aplikaci v koloně, a ve vodném prostředí by měly být permeabilní 

(Volesky, 2003). 

Pro lepší funkčnost a pouţitelnost biosorbentu v procesu biosorpce je potřebná 

jeho chemická úprava. Biosorbent je pak schopný přímé sorpce kovů z vodného 

roztoku nebo odpadních vod (Volesky, 2003). Díky této schopnosti se odpadní vody 

obsahující těţké kovy nemusí předběţně chemicky upravovat, coţ by bylo obtíţné 

a také ekonomicky nákladné. Pouţití biosorbentu k odstranění těţkých kovů tedy nejen 

eliminuje ekonomické náklady potřebné k chemické předúpravě vody, ale sniţuje také 

mnoţství a vznik rizikových odpadních kalů později uloţených na skládkách. Tím se 

potvrzují výše uvedené výhody biosorpce, jako šetrnost k ţivotnímu prostředí 

a ekonomická nenáročnost. 

Kovy lze v procesu biosorpce také jednoduše obnovit, recyklovat a opětovně pouţít. 

Zásluhou vysoké sorpční kapacity, nízkým pořizovacím nákladům a dobré dostupnosti 

a moţnosti mnohonásobného znovupouţití biosorbentu se biosorpce stala efektivní 

alternativou nakládání s odpadními vodami (Volesky, 2007). 

3.2.1 Charakteristika rostlinné biomasy 

Základem rostlinného těla jsou eukaryotické buňky, které jsou na povrchu 

ohraničené buněčnou stěnou. Rostlinná buňka je z 60-90 % tvořena vodou. Po jejím 

odpaření lze získat sušinu, která obsahuje jak látky anorganické (1-10 %), tak také látky 

organické (proteiny, sacharidy, lipidy a nukleové kyseliny). Voda slouţí především jako 

rozpouštědlo. Téměř všechny reakce v buňce probíhají ve vodných roztocích a některých 

se voda přímo účastní. Štěpí jiné molekuly na ionty, které jsou důleţité pro další 

biochemické reakce. Většinu látek buňka přijímá ve vodných roztocích, jen velmi 

výjimečně přijímá pevné částice, tedy fagocytuje (Kincl a kol., 2000; Odstrčil, 2005).  
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Pro biosorpci jsou nejdůleţitější stavba a chemické sloţení buněčné stěny. Buněčná 

stěna se nachází na povrchu buňky nad cytoplazmatickou membránou a odděluje buňku od 

vnějšího prostředí. Její charakteristickou vlastností je permeabilita neboli propustnost pro 

látky z vnějšího prostředí.  

Funkcí buněčné stěny je ochrana buňky před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, 

kontrola proudění látek mezi cytoplazmou a vnějším prostředím a udrţování tvaru buňky. 

Buněčná stěna je v přímém kontaktu s látkami vnějšího prostředí, především s látkami 

rozpuštěnými ve vodném prostředí buňky. Pro biosorpci jsou důleţité právě interakce 

buněčné stěny s kovovými ionty, proto je buněčná stěna povaţována za komplexní 

iontoměnič porovnatelný s komerčními výrobky (Kaduková, Virčíková, 2003). 

3.2.2 Chemické složení buněčné stěny 

Základní sloţkou buněčné stěny rostlin je polysacharid celulosa. Její chemická 

struktura je znázorněna na obrázku č. 2. Primární buněčná stěna se vytváří uţ při dělení 

buněk a skládá se ze sítě celulosových mikrofibril, které tvoří její kostru. Volné 

prostory v celulosní síti vyplňují kromě vody i další látky, jako je hemicelulosa, 

pektiny a proteiny. Proteiny tvoří 3–10 % primární buněčné stěny. Tyto prostory 

sousedních buněk jsou vzájemně propojeny a tvoří apoplast, který slouţí jako 

transportní dráha (Kincl a kol., 2000).  

 
Obrázek č. 2: Chemická struktura celulosy (převzato a upraveno fai.unne.edu.ar) 

Kdyţ rostlinné buňky ukončí svůj růst a diferenciaci, zesilují své buněčné stěny. 

Některé buňky do své buněčné stěny ukládají různé anorganické látky jako je oxid  

křemičitý a uhličitan sodný (inkrustace buněčné stěny) nebo organické látky jako lignin, 
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kutin, suberin nebo vosky (impregnace buněčné stěny). Ukládáním těchto látek se pak 

následně mohou měnit vlastnosti buněčné stěny. Jiné buňky vytvářejí sekundární buněčnou 

stěnu, která vzniká mezi primární buněčnou stěnou a cytoplazmatickou membránou a je 

mnohem hrubší neţ primární. Sekundární stěny se postupně obohacují o nové vrstvy, tento 

jev nazýváme tloustnutí buněčné stěny. Buněčné stěny sousedních buněk odděluje  střední 

lamela, která je tvořena polysacharidy pektiny (Závodská, 2006). Na následujícím 

obrázku č. 3 je pro ilustraci zobrazena struktura buněčné stěny.  

 
Obrázek č. 3: Struktura buněčné stěny (převzato a upraveno www.freeclipartnow.com) 

Vrstva sekundární buněčné stěny je tvořena celulosou, hemicelulosami a pektiny. 

Obsah celulosy je v sekundární buněčné stěně vyšší neţ v primární buněčné stěně 

(nejčastěji nad 40 %) a má tři vrstvy, které se od sebe navzájem liší uspořádáním 

mikrofibril celulosy a chemickým sloţením. Ukládání sekundární buněčné stěny se 

často omezuje jen na určitá místa. Vznikají tak mezi stěnami sousedních buněk jakési 

mikroskopické ztenčeniny, jimiţ procházejí cytoplazmatické spoje zvané plazmodermy 

a ty propojují protoplasty sousedních buněk do souvislého celku označovaného jako 

symplast. Tento celek je také velmi významnou transportní dráhou (Kincl a kol., 2000).  

3.2.3 Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Biosorbent by měl ve své struktuře obsahovat reaktivní skupiny, které jsou 

zodpovědné za izolaci kovů z roztoku. Z tohoto důvodu je vhodné znát chemické sloţení 

pouţitého biosorbentu (Volesky, 2003). 
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Pro účel bakalářské práce jsem jako sorbent těţkých kovů zvolila skořápku 

duţnatého plodu ořešáku královského (Juglans regia). Skořápky tohoto plodu jsou velmi 

dobře dostupné, protoţe tvoří odpadní biomasu ze zemědělství.  V následující tabulce č. 2 

uvádím zařazení ořešáku do botanického systému.  

Tabulka č. 2: Zařazení ořešáku královského do botanického systému 

BOTANICKÉ ZAŘAZENÍ 

Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: vyšší dvouděloţné (Rosopsida) 

Řád: bukovité (Fagales) 

Čeleď: ořešákovité (Juglandaceae) 

Rod: ořešák (Juglans) 

Druh: ořešák královský (Juglans regia) 

Ořešák královský je strom vysoký 20 aţ 25 m se světle aţ tmavě šedou borkou, 

v mládí hladkou a ve stáří hluboce rozpraskanou. Mladé větvičky jsou lysé a olivově 

zelené, sloţené listy jsou střídavé, lichozpeřené obvejčitého tvaru a celokrajné, lysé 

a leskle zelené. Samčí květy tvoří zelenoţlutá jehnědovitá květenství dlouhá aţ 11cm,  

samičí tvoří klasovitá květenství podobného zbarvení. Tyto květy jsou samosprašné a jsou 

opylovány větrem. Později se z nich vytvářejí plody ukryté ve zduţnatělém obalu, jimiţ 

nejsou ořechy, nýbrţ pecky peckovic, které obsahují laločnaté dělohy. Plod (obrázek č. 4) 

má většinou elipsoidní aţ kulovitý tvar velikosti 4 aţ 7 cm. Ořešák kvete od dubna do 

května a ořechy dozrávají od září do října (Kincl a kol., 2000; Kremer, 2003). 
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Obrázek č. 4: Plod ořešáku královského (Juglans regia) 

a) Dužnatý plod ořešáku královského (www.biolib.cz); b) Dužnatý plod ořešáku královského 

(botanika.wendys.cz) 

Plod ořešáku královského je rozmnoţovacím orgánem této krytosemenné rostliny. 

Vzniká především ze semeníku nebo z celého pestíku, ale na jeho tvorbě se mohou podílet 

i jiné květní části, např. květní lůţko, květní stopky, listeny nebo češule. Plodem je nepravá 

peckovice s jádrem, známým jako „vlašský ořech“. Obsahuje většinou jedno semeno bílé 

aţ naţloutlé barvy, které se skládá ze dvou laločnatých děloh. Plod tato semena uzavírá, 

chrání před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a umoţňuje jejich rozšiřování. Skořápka 

pecky (ořechu) bývá velmi tvrdá a hrbolkatá a obsahuje jedlé semeno (jádro). Podle její 

tvrdosti a velikosti ořechu se „vlašské ořechy“ rozlišují na kamenáče, křapáče, papírky 

a polopapírky (Kolektiv autorů, 2003).   

 
Obrázek č. 5: Pecka ořešáku královského (Juglans regia) 

a) Pecka plodu ořešáku královského (foto Petra Horáková; 2009); foto b) Skořápky plodu s jádry 

(semeny) ořešáku královského (foto Petra Horáková; 2009) 

Plody ořešáku královského (obrázek č. 5) jsou bohaté na cenné látky. Zralé ořechy 

obsahují 20-27 % vody, asi 50 % oleje, více neţ 15 % bílkovin a velké mnoţství ţivin 

zahrnující vitamíny a minerály. Z vitamínů jsou zde zastoupeny především A, B1, B2, 

B6, E, P a malé mnoţství vitamínu C. Minerální látky tvoří vápník, fosfor, ţelezo, 
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hořčík, měď, zinek a sůl kyseliny listové. Podrobnější obsah látek je uveden v následující 

tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Přehled látek obsažených v plodu ořešáku královského (převzato a upraveno 

z cs.wikipedia.org) 

SLOŢENÍ PLODU OŘEŠÁKU KRÁLOVSKÉHO 

Karboxylové kyseliny 

kyselina linolová (61 % z obsahu mastných kyselin)  

kyselina linolenová (13 % z obsahu mastných kyselin)  

kyselina kávová  

kyselina listová  

kyselina neo-chlorogenová  

Chinony 
juglon 

hydrojuglon 

Terpeny germakren D 

Flavonoidy 
kvercetin 

kempferol 

Třísloviny a jejich deriváty 
kyselina galová  

kyselina elagová 

Vitaminy a provitaminy 

β-karoten (provitamin A) 

thiamin (vitamín B1); riboflavin (vitamín B2); 

niacin (vitamin B3); pyridoxin (vitamín B6); 

kyselina pantotenová (vitamín B5); 

kyselina L-askorbová (vitamín C); 

tokoferol (vitamin E); 

rutin (vitamin P); 

Stopové prvky 
draslík, fosfor, hořčík, sodík, vápník 

ţelezo, měď, zinek a další 
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4 TĚŢKÉ KOVY 

Těţké kovy patří mezi základní skupiny kontaminujících látek, které se nachází 

v různých sloţkách ţivotního prostředí. Jedná se o poměrně rozsáhlou skupinu anorganických 

kontaminantů s různými vlastnostmi, účinky a zdroji svého původu. Představují asi třicet sedm 

prvků periodické soustavy prvků s hustotou vyšší neţ 5 g/cm3, které lze označit za persistentní, 

nedegradovatelné prvky a vysokou schopností bioakumulace. 

Téměř všechny kovy jsou ve stopových mnoţstvích přirozeně obsaţeny v půdě a ve 

vodách, jejich koncentrace se však můţe zvýšit průnikem kontaminovaných odpadních 

vod. Jak jsem jiţ uvedla, těţké kovy nejsou biodegradovatelné a stávají se persistentní 

sloţkou ţivotního prostředí, proto je důleţité odstranit je dříve, neţ vstoupí do ekosystému. 

Mnohé z nich mohou mít karcinogenní i teratogenní účinky.  

Za neškodlivější pro organismy se povaţují: arsen (As), kadmium (Cd), rtuť (Hg) 

a olovo (Pb). Jedovaté mohou být ale i některé prvky, které rostliny a půda v malých 

mnoţstvích potřebují, jsou pro jejich ţivot nezbytné, neboli esenciální. V případě 

nedostatku esenciálního kovu se organismus nevyvíjí normálně, zpomaluje se nebo 

zastavuje jeho růst a dostavují se patologické změny (Kaduková, Virčíková, 2003). Pokud 

se však nahromadí ve větším mnoţství, mohou být velmi toxické, dochází k utlumování 

jejich fyziologických aktivit, vyvíjí se příznaky akutní otravy a můţe nastat aţ smrt. Mezi 

tyto prvky patří například: chrom (Cr), kobalt (Co), cín (Sn), antimon (Sb), měď (Cu), nikl 

(Ni), stříbro (Ag), Zlato (Au), Zinek (Zn), molybden (Mo), wo lfram (W), mangan (Mn), 

ţelezo (Fe) a další (Horváthová, Kaduková, Štofko, 2008).  

Hlavním zdrojem těţkých kovů v ţivotním prostředí je především antropogenní 

činnost, zejména doprava a průmysl. Kontaminaci půdy a vod způsobují například 

odpadní vody z těţby a zpracování nerostných surovin, z metalurgické výroby, dále 

z fotografického a koţedělného průmyslu a v neposlední řadě z energetiky a polního 

hospodářství. Kovy se do půdy a vod mohou dostat aplikací pesticidů (Hg, As, Zn). 

Zdrojem znečištění jsou ale i atmosférické vody znečištěné exhalacemi, které vznikají 

spalováním fosilních paliv a odpadků, a výfukovými plyny z dopravy (Hg, Pb) 

(Dercová a kol., 2005; Pitter, 2009). Některé zdroje těţkých kovů jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Průmyslové procesy produkující odpadní vody obsahující těžké kovy  

(převzato a upraveno Luptáková, Kušnierová, Fečko, 2002) 

PRŮMYSLOVÝ PROCES TĚŢKÉ KOVY 

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

Hutnický průmysl  Al, Cr, Mo, Ni, Pb  

Těţba uhlí  Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn  

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

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

Papírenský průmysl  Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg  

Zpracování kůţe  Cr, Al, Fe  

Textilní průmysl  Cu, Zn, Cr, Pb, Fe  

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

Elektrotechnický průmysl  Ag, Se, Ge, Mn, Ni, Pg, Cu, Hg  

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

Spalování topných olejů  V, Ni, Zn, Cu  

Toxicita těţkých kovů ve vodách je ovlivňována celkovým chemickým sloţením 

vody, její teplotou, hodnotou pH i přítomností niţších a le i vyšších rostlin. Přítomností 

a činností mikroorganismů dochází v mnohých případech k bioakumulaci některých kovů 

v ţivé hmotě (Pitter, 2009). 

Těţké kovy se jako prvky vyskytují zřídka. Častěji se nacházejí v iontové formě 

a v různých sloučeninách, které se mohou měnit na obvykle mnohem toxičtější 

organokovové sloučeniny. Jejich toxicita závisí na formě výskytu, například CrVI a AsIII jsou 

toxičtější neţ CrIII a AsV. Pokud se vyskytuje více těţkých kovů, mohou se jejich účinky 

zesilovat (synergismus), například Cd+Zn, Ni+Zn, Hg+Cu, nebo zeslabovat (antagonismus), 

například Se+Cd, Se+Hg (Luptáková, Kušnierová, Fečko, 2002; Pitter, 2009). 

Při výběru kovu pro biosorpci je nutné si uvědomit dvě následující kritéria: 

(Volesky, 2007). 

 toxicitu kovu (přímé ohroţení zdraví),  

 cenu kovu (důleţitost obnovy).  
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V rámci své bakalářské práce jsem testovala odstraňování olova z vodného roztoku, 

proto bude v následující kapitole blíţe charakterizováno.  

4.1.1 Olovo 

Olovo (Pb) patří k nejdéle známým kovům a je součástí mnoha minerálů. 

Nejrozšířenější olověnou rudou je galenit (PbS), méně rozšířenými jsou potom anglesit 

(PbSO4) a cerusit (PbCO3). V přírodě se olovo vyskytuje výhradně ve druhém oxidačním 

stupni jako PbII (Pitter, 2009). Jako stopový prvek je olovo přirozenou součástí všech 

sloţek prostředí (voda, vzduch, půda), rostlin a ţivočichů.  

Antropogenním zdrojem olova je sklářský, elektrotechnický, chemický a strojírenský 

průmysl a výfukové plyny z dopravy. Významnými zdroji olova jsou například akumulátory, 

výroba barev, aplikace fosfátových hnojiv nebo spalování fosilních paliv. Běţně se vyuţívá 

jako součást různých slitin (bronz, pájka, aj.) a uplatnění má i řada jeho sloučenin. Olovo se 

uvolňuje do ţivotního prostředí také při výrobě pyrotechniky či při zpracování kovového 

odpadu. Škodlivé mohou být i prašné emise z těţby a zpracování olovnatých rud, dále olovo 

obsaţené ve vodě (z olověných vodovodních trubek) nebo uvolněné z některých nátěrových 

hmot. V minulosti se tento kov pouţíval také do glazur, proto není vhodné pouţívat starší 

keramiku ve styku s potravinami. (www. bezjedu.arnika.org) 

V přírodních vodách převaţuje z rozpuštěných forem výskytu v závislosti na 

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

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

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

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

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

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

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

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

Za přirozené pozadí v podzemních vodách lze povaţovat koncentrace olova asi 

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

uvedeno v kapitole 4 „Těţké kovy v biosorpci“ a tabulce 4. Větší koncentrace přicházejí 

v úvahu tam, kde podzemní voda přichází do styku s olověnými rudami. V atmosférických 
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vodách se mohou vyskytovat koncentrace olova aţ ve stovkách µg/l. V prvních podílech 

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

mg/l, z čehoţ aţ 50 % můţe být v rozpuštěné formě (Pitter, 2009).  

V lidském těle se olovo jako přirozená sloţka nevyskytuje. Do organismu se dostává 

dýchacími orgány a zaţívacím traktem. Patří mezi toxické a ve vodách velmi nebezpečné 

látky. Způsobuje chronické otravy, protoţe se váţe na erytrocyty, koluje v krvi a hromadí 

se v některých orgánech, jako jsou kosti, játra nebo ledviny (Nedoma, 1996).  

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

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

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

kovů, pro povrchovou úpravu a zušlechťování kovů i pro smaltování a lakování 0,5 mg/l, pro 

spalování odpadů 0,2 mg/l, pro elektrotechnický průmysl 0,5 mg/l a pro recyklaci 

nekovového odpadu 0,2 mg/l.  

Podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je přípustný imisní limit pro olovo 

v povrchových vodách 14,4 µg/l.  
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5 METODIKY ANALÝZY A PŘÍPRAVY VZORKŮ 

5.1 Metodika přípravy vzorků biosorbentu 

Jak jiţ bylo uvedeno, jako biosorbent byly pouţity skořápky plodu ořešáku královského 

(Juglans regia) typu kamenáč. Plod ořešáku jsem nejprve očistila od jádra a zbylé skořápky 

jsem rozdrtila na menší kousky. Pro lepší funkčnost a pouţitelnost biosorbentu v procesu 

biosorpce bylo potřeba ho podrobit tepelné, zrnitostní a chemické úpravě.  

5.1.1 Tepelná a zrnitostní úprava sorbentu  

Nadrcené skořápky ořešáku královského jsem před mletím sušila při laboratorní teplotě 

po dobu 24 hod. Rozdrcené a vysušené kousky skořápek jsem poté pomlela na laboratorním 

mlýně typu IKA A 11 basic, IKA - Werke (Germany). Pomletý rostlinný materiál jsem opět 

sušila při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. Namleté a nasušené vzorky jsem sítovala 

na zrnitostní třídu 2-3 mm na kovových laboratorních sítech firmy Retsch (Germany). Pro 

tepelnou úpravu vzorků biosorbentu jsem pouţila sušárnu typu ECOCELL standard, firmy 

Brněnská medicínská a.s. – MMM Group (Česká republika). 

 
Obrázek č. 6: Namleté vzorky skořápek ořešáku sítované na zrnitostní třídu 2 -3 mm,  

(foto Petra Horáková, 2009) 

Ve své práci jsem navázala na práci Wolfové (Wolfová, 2008), abych z porovnání 

výsledků zjistila nejvhodnější způsob aktivace biosorbentu.  

Volesky (Volesky, 2003) uvádí, ţe rostlinný materiál pouţitelný jako biosorbent by 

měl být klasifikovaný v zrnitostní třídě 0,1–3 mm. Vzhledem k tomu, ţe jsem testovala různé 

koncentrace aktivačních roztoků, které jiţ byly provedeny na konkrétní zrnitosti, a já jsem 
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navazovala jiţ na započatý výzkum, musela jsem vycházet z jiţ daných zrnitostních tříd 

(Wolfová, 2008). Na základě výsledků Wolfové se neosvědčila zrnitost 1-2 mm, proto jsem 

pouţila zrnitost 2-3 mm, která vykazovala lepší schopnost sorpce.  

5.1.2 Chemická úprava 

Chemická úprava vzorků biosorbentu pomocí aktivačních činidel by měla zpřístupnit 

funkční skupiny pro vazbu s kovy v procesu biosorpce. Jako aktivační činidlo jsem pouţila 

hydroxid sodný (NaOH), který měl lepší výsledky aktivace neţ aktivační činidlo kyselina 

chlorovodíková. Wolfová při své práci pouţívala koncentraci 0,1 mol/l NaOH. Vzhledem 

k tomu, ţe jsem studovala optimální podmínky aktivace biosorbentu, rozšířila jsem svou studii 

o další koncentrace, konkrétně o 0,01 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l, přičemţ jsem ověřovala 

i Wolfovou pouţívanou koncentraci 0,1 mol/l NaOH, aby byly mé výsledky objektivní  

Abych zjistila co nejvhodnější způsob aktivace pro daný biosorbent, upravila jsem 

i dobu aktivace. Wolfová aktivovala vzorky po dobu 15 min, proto jsem ověřovala účinnost 

sorpce pro další časy. Kromě 15 min jsem vzorky aktivovala ještě v čase 5, 30 a 45 min, 

přičemţ jsem chtěla zjistit hranice, kdy je sorpce jiţ nevýznamná a kdy uţ neprobíhá. 

V následující tabulce č. 5 jsou jednotlivé podmínky aktivace pro větší přehlednost uvedeny.  

Tabulka č. 5: Chemická aktivace vzorků 

Koncentrace 

NaOH 
Zrnitost  

Naváţka 

sorbentu  

Doba chemické 

aktivace 

Objem 

aktivačního 

činidla 

0,01 mol/l   2 - 3 mm 10 g 

5 min 

1 000 ml 
15 min 
30 min 

45 min 

0,1 mol/l   2 - 3 mm 10 g 

5 min 

1 000 ml 
15 min 

30 min 

45 min 

1 mol/l   2 - 3 mm 10 g 

5 min 

1 000 ml 
15 min 

30 min 

45 min 

2 mol/l   2 - 3 mm 10 g 

5 min 

1 000 ml 
15 min 

30 min 

45 min 
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Vstupní koncentrace aktivačního roztoku byla 10 g biosorbentu na jeden litr roztoku 

aktivačního činidla hydroxidu sodného. K naváţenému mnoţství tepelně a mechanicky 

upraveného biosorbentu jsem přidala připravené roztoky aktivačního činidla o uvedených 

koncentracích. Tyto vzorky jsem aktivovala za stejných podmínek jako Wolfová, tedy za 

stálého třepání na třepačce typu GFL 3015 při 180 otáčkách za minutu. Kromě chemické 

aktivace po dobu 15 min jsem však vzorky aktivovala ještě po dobu 5, 30 a 45 min, abych 

zjistila podmínky, při kterých je sorpce nejúčinnější a při kterých jiţ neprobíhá. Chemická 

aktivace tedy probíhala po dobu 5, 15, 30 a 45 min pro kaţdou koncentraci aktivačního činidla  

Po aktivaci jsem aktivovaný sorbent jednou promyla redestilovanou vodou a poté jsem 

ho nechala přes noc stát v redestilované vodě, aby byl sorbent zbaven zbytků aktivačního 

činidla. Po promytí redestilovanou vodou jsem od roztoku sítkem z umělé hmoty oddělila 

aktivované vzorky a sušila je při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti, aby byla zaručena 

přesnost naváţky. Vytvořená metodika přípravy biosorbentu ořešáku královského je 

schematicky znázorněna na obrázku č. 7. 
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Obrázek č. 7: Celková příprava biosorbentu  

DRCENÍ SKOŘÁPEK PLODU OŘEŠÁKU KRÁLOVSKÉHO  

TEPELNÁ ÚPRAVA PŘI LABORATORNÍ TEPLOTĚ PO DOBU 

24 HODIN 

 

MLETÍ VZORKŮ 

SUŠENÍ PŘI 105°C PO DOBU 4 HODIN 

 

ZRNITOSTNÍ ÚPRAVA VZORKŮ 

ZRNITOSTNÍ FRAKCE 2-3 mm 

CHEMICKÁ AKTIVACE SORBENTU 

0,01 mol/l NaOH 

5, 15, 30, 45 minut 
0,1 mol/l NaOH 

5, 15, 30, 45 minut 
1 mol/l NaOH 

5, 15, 30, 45 minut 

2 mol/l NaOH 

5, 15, 30, 45 minut 

ODDĚLENÍ SORBENTU SÍTKEM + proplach redest. vodou 

ODSTÁTÍ V REDESTILOVANÉ VODĚ PŘES NOC 

ODDĚLENÍ SORBENTU SÍTKEM  

SUŠENÍ PŘI 105°C DO KONSTANTNÍ HMOTNOSTI – 2 hodiny 

SUŠENÍ PŘI 105°C DO KONSTANTNÍ HMOTNOSTI – 2 hodiny 
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5.2 Metodika přípravy modelových roztoků kovu  

Pro studium schopnosti sorbentu ořešáku královského odstraňovat těţké kovy 

z vodných roztoků nebo odpadních vod jsem pouţila olovo, které patří mezi často 

pouţívané a zároveň velmi toxické kovy a podle výsledků Wolfové se lépe sorbovalo neţ 

kadmium. Modelové roztoky olova jsem připravila o stejných vstupních koncentracích, 

které pouţila Wolfová, abych zachovala srovnatelnost výsledků.  

Připravila jsem tedy roztoky o koncentraci olova 40 mg/l, 80 mg/l, 120 mg/l, 

160 mg/l a 200 mg/l. Pro dosaţení zvolených koncentrací olova bylo nutné vypočítat 

potřebnou naváţku sloučeniny Pb(NO3)2. Vypočítané mnoţství sloučeniny Pb(NO3)2 jsem 

naváţila na analytických váhách Denver typu TB-215D firmy Denver Instrument 

(Německo) a následně doplnila redestilovanou vodou na objem jednoho litru. Pro přípravu 

modelových roztoků jsem pouţívala standardy Pb(NO3)2 firmy PENTA, Česká republika.  

5.3 Metodika analýzy vzorků biosorbentu 

Koncentrace olova ve vzorcích po procesu biosorpce byly analyzovány metodou 

AAS podle normy ČSN ISO 8288 (757382) - Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, 

mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie.  

Analýza byla provedena na přístroji firmy VARIAN (Austrália), v laboratoři Institutu 

Environmentálního inţenýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.   

5.3.1 Metodika modelování kinetiky adsorpce 

Metodika modelování kinetiky adsorpce určí dobu expozice nutnou pro biosorpci 

daného kovu do ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi, proto tyto experimenty musí 

předcházet metodice modelování adsorpčních izoterem (Volesky, 2003).  

Vzhledem k tomu, ţe jsem rozšiřovala stávající metodiku Wolfové, vycházela jsem 

z jejích výsledků modelování adsorpční kinetiky, kde je uveden celý postup modelování 

(Wolfová, 2009). 
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5.3.2 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Pro modelování adsorpčních izoterem studovaného kovu (Pb) jsem nejprve připravila 

modelové roztoky olova (viz kapitola 4.2 „Metodika přípravy modelových roztoků kovu“). 

Příslušné modelové roztoky jsem připravila v rozsahu od nulové aţ po maximální 

koncentraci kovu, tj. 200 mg/l. Pro studium rovnováhy byly tedy vstupní koncentrace 

modelových roztoků olova v rozsahu od 0 mg/l, 40 mg/l, 80 mg/l, 120 mg/l, 160 mg/l 

a 200 mg/l.  

Naváţila jsem 1 g vzorku biosorbentu do vzorkovnic a přidala jsem k němu vţdy 

50 ml modelového roztoku olova o jednotlivých koncentracích.  Připravené vzorky sorbentu 

s modelovým roztokem jsem nechala třepat na třepačce typu GFL 3015 při 180 otáčkách za 

minutu do ustálení rovnováhy, tj. po dobu 12 hodin, uvedené v metodice Wolfové. 

(Wolfová, 2009). V době vytvoření adsorpční rovnováhy jsem vzorky slila a následně 

zfiltrovala přes filtrační papír. Ve vzorcích jsem stanovila hodnotu pH a teplotu. Vstupní 

koncentrace (ci) byly analyzovány ze slepého stanovení, tedy analýzou modelových 

roztoků. Vstupní i rovnováţné (zbytkové, finální) koncentrace olova (cf) byly analyzovány 

metodou AAS.  

Z naměřených hodnot jsem vypočítala adsorpci kovů podle následující rovnice 

(Volesky, 2003):  

                                                      
S

ccV
q

fi

                                                       

kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g); 

V  objem roztoku nosného kovu se sorbentem (l); 

ci a cf počáteční a rovnováţné (zbytkové) koncentrace kovu v roztoku (mg/l); 

S mnoţství suchého sorbentu přidaného do roztoku (g). 

Všechna měření byla prováděna ve třech stejných pokusech z důvodu zachování 

reprodukovatelnosti výsledku. Všechny uváděné hodnoty modelování adsorpčních 

izoterem jsou tedy střední hodnotou průměru.  
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K vyhodnocení adsorpce kovu z modelových roztoků jsem pouţila Langmuirovy 

izotermy (viz tabulka č. 6). Adsorpční izotermy olova jsou vytvořeny pomocí programu 

„OriginLab“. 

Tabulka č. 6: Lineární formy Langmuirovy rovnice (Wolfová, 2008) 

Langmuirův model Lineární rovnice Grafická závislost 

Langmuir model 1 
bqq

c

q

c
ff

maxmax

1
 f

f
cvs

q

c
 

Langmuir model 2 
maxmax

111

qbcqq
f

 
f

c
vs

q

11
  

Pozn. q - adsorpce kovu (mg/g); qmax - maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg/g);  

b - Langmuirova konstanta; cf  - rovnováţná (zbytková) koncentrace kovu v  roztoku (mg/ l). 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

6.1 Hodnocení adsorpčních izoterem pro olovo 

Nejvíce informací o účinnosti dané adsorpce poskytuje studium rovnováhy mezi 

pevnou fází (sorbent) a kapalnou fázi (modelový roztok kovu). Studium rovnováhy 

v tomto systému (modelový roztok kovu-biosorbent) určuje distribuci látky, která je 

v roztoku rozpuštěna a také kapacitu samotného biosorbentu. 

Vyhodnocení adsorpce olova z modelových roztoků vzorku ořešáku královského 

aktivovaného jednotlivě všemi uvedenými koncentracemi NaOH, tedy 0,01 mol/l, 

0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l NaOH, jsem znázornila pouţitím Langmuirovy izotermy 1.  

6.1.1 Koncentrace 0,01 mol/l NaOH 

Z obrázku 8 je patrné, ţe nejvyšší sorpční kapacitu pro olovo ze vzorků aktivovaných 

0,01 mol/l NaOH měly vzorky aktivované 30 a 45 min (0,01/30, 0,01/45). Nejvyšší 

hodnoty adsorpce olova těmito vzorky byly 4,721 mg/g pro aktivaci 30 min a 4,412 mg/g 

pro 45 min aktivace.   

 
Obrázek č. 8: Adsorpční izotermy pro olovo v závislosti na aktivaci biosorbentu 0,01 M NaOH  

Vysvětlivky: q – adsorpční kapacita olova; cf – rovnovážná (zbytková, finální) koncentrace olova  

v modelovém roztoku 
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V tabulce 7 jsou uvedeny jednotlivé parametry izotermy biosorpce olova skořápkami 

plodu ořešáku královského. Jsou zde vyjádřeny maximální adsorpční kapacity olova, 

Langmuirovy konstanty, hodnoty spolehlivosti regrese (R2) a hodnoty lineárního koeficientu 

korelace (r). Statisticky významnou hodnotou koeficientu korelace (r = 2
R ) je povaţována 

hodnota 0,999. Z tabulky 7 vyplývá, ţe statisticky významná je adsorpce olova vzorkem 

aktivovaným hydroxidem sodným o koncentraci 0,01 mol/l po dobu 45 min (0,01/45), coţ je 

v souladu i se závěry studie adsorpčních izoterem olova. 

Tabulka č. 7: Parametry izotermy biosorpce olova po různou dobu aktivovanými vzorky 

Popis vzorku 
qmax b 

R2 r 
mg/g l/mg 

0,01/5 min 3,90 0,226 0,9775 0,9887 

0,01/15 min 4,52 0,179 0,9935 0,9967 

0,01/30 min 4,72 0,325 0,9927 0,9963 

0,01/45 min 4,41 0,481 0,9986 0,9993 

Pozn.: NaOH – aktivační činidlo; qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g;  b - 

Langmuirova konstanta; R
2
 – regrese; r – lineární koeficient kolerace, šedou barvou je označená statisticky 

významná hodnota lineárního koeficientu korelace 

6.1.2 Koncentrace 0,1 mol/l NaOH 

Ze vzorků aktivovaných hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l se jako 

nejúčinnější ukázal vzorek aktivovaný po dobu 45 min (0,1/45). Nejvyšší hodnota 

adsorpce olova tímto vzorkem byla 7,50 mg/g. Naopak nejmenší sorpční kapacitu z těchto 

vzorků pro olovo měl vzorek aktivovaný hydroxidem sodným o koncentraci 0,1 mol/l po 

dobu 5 min (0,1/5). Jednotlivé adsorpční izotermy jsou znázorněny na obrázku 9.  
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Obrázek č. 9: Adsorpční izotermy pro olovo v závislosti na aktivaci biosorbentu 0,1 M NaOH  

Vysvětlivky: q – adsorpční kapacita olova; cf  – rovnovážná (zbytková, finální) koncentrace olova  

v modelovém roztoku 

V následující tabulce (tabulka 8) jsou opět uvedeny jednotlivé parametry izotermy 

biosorpce olova skořápkami plodu ořešáku královského. Jsou zde vyjádřeny maximální 

adsorpční kapacity olova, Langmuirovy konstanty, hodnoty spolehlivosti regrese (R2) 

a hodnoty lineárního koeficientu korelace (r). Vzhledem k tomu, ţe za statisticky významnou 

hodnotu koeficientu korelace je povaţována hodnota 0,999, z tabulky 8 vyplývá, ţe 

statisticky významná je adsorpce olova vzorkem aktivovaným hydroxidem sodným 

o koncentraci 0,1 mol/l po dobu 45 min (0,1/45), coţ rovněţ odpovídá závěrům studie 

adsorpčních izoterem olova pro tento vzorek. 

Tabulka č. 8: Parametry izotermy biosorpce olova po různou dobu aktivovanými vzorky 

Popis vzorku 
qmax b 

R2 r 
mg/g l/mg 

0,1/5 min 5,26 9,226 0,9974 0,9987 

0,1/15 min 6,47 14,55 0,9926 0,9963 

0,1/30 min 6,68 14,03 0,9955 0,9977 

0,1/45 min 7,50 12,38 0,9988 0,9994 

Pozn.: NaOH – aktivační činidlo; qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g;  b - 

Langmuirova konstanta; R
2
 – regrese; r – lineární koeficient kolerace, šedou barvou je označená statisticky 

významná hodnota lineárního koeficientu korelace 
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6.1.3 Koncentrace 1 mol/l NaOH 

Na obrázku 10 je viditelné, ţe nejvyšší sorpční kapacitu pro olovo ze vzorků 

aktivovaných NaOH o koncentraci 1 mol/l měl vzorek aktivovaný po dobu 30 min (1/30). 

Nejvyšší hodnota adsorpce olova je pro tento vzorek byla 9,34 mg/g. Vhodná je však i aktivace 

vzorku po dobu 15 minut (1/15), která také vykazuje vysokou sorpční kapacitu (8,44 mg/g). 

 
Obrázek č. 10: Adsorpční izotermy pro olovo v závislosti na aktivaci biosorbentu 1 M NaOH  

Vysvětlivky: q – adsorpční kapacita olova; cf  – rovnovážná (zbytková, finální) koncentrace olova  

v modelovém roztoku 

Jak jiţ bylo uvedeno, za statisticky významnou hodnotu koeficientu korelace je 

povaţována hodnota 0,999. Z tabulky 9 tedy vyplývá, ţe statisticky významné jsou adsorpce  

olova v podstatě všemi vzorky aktivovanými hydroxidem sodným o koncentraci 1 mol/l. 

Tabulka č. 9: Parametry izotermy biosorpce olova po různou dobu aktivovanými vzorky 

Popis vzorku 
qmax b 

R2 r 
mg/g l/mg 

1/5 min 7,69 17,961 0,9996 0,9998 

1/15 min 8,44 16,636 0,9999 0,9999 

1/30 min 9,34 19,413 0,9995 0,9997 

1/45 min 6,56 0,723 0,9999 0,9999 

Pozn.: NaOH – aktivační činidlo; qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g;  b - 

Langmuirova konstanta; R
2
 – regrese; r – lineární koeficient kolerace, šedou barvou jsou označeny statisticky 

významné hodnoty lineárního koeficientu korelace 
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6.1.4 Koncentrace 2 mol/l NaOH 

U poslední pouţité koncentrace, 2 mol/l NaOH, vyplynulo, ţe nejvyšší sorpční 

kapacitu pro olovo měl vzorek aktivovaný po dobu 45 min (2/45). Nejvyšší hodnota 

adsorpce olova pro tento vzorek byla 7,89 mg/g. Vhodná je však i aktivace vzorku po dobu 

30 min (2/30), která také vykazuje vysokou sorpční kapacitu (7,11 mg/g) viz obrázek 10. 

 
Obrázek č. 11: Adsorpční izotermy pro olovo v závislosti na aktivaci biosorbentu 2 M NaOH  

Vysvětlivky: q – adsorpční kapacita olova; cf  – rovnovážná (zbytková, finální) koncentrace olova  

v modelovém roztoku 

Z hodnot uvedených v tabulce 10 je patrné, ţe statisticky významné jsou adsorpce olova 

u vzorků aktivovaných hydroxidem sodným o koncentraci 2 mol/l po dobu 30 a 45 min, coţ 

tako odpovídá závěrů studie adsorpčních izoterem olova pro tyto vzorky. 

Tabulka č. 10: Parametry izotermy biosorpce olova po různou dobu aktivovanými vzorky 

Popis vzorku 
qmax b 

R2 r 
mg/g l/mg 

2/5 min 5,30 0,513 0,9963 0,9981 

2/15 min 6,08 0,636 0,9467 0,973 

2/30 min 7,11 0,918 0,9998 0,9999 

2/45 min 7,89 1,086 0,9997 0,9998 

Pozn.: NaOH – aktivační činidlo; qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g;  b - 

Langmuirova konstanta; R
2
 – regrese; r – lineární koeficient kolerace, šedou barvou je označená statisticky 

významná hodnota lineárního koeficientu korelace 
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6.1.5 Celkové vyhodnocení všech koncentrací 

Na základě výše uvedených výsledků lze konstatovat, ţe nejvyšší sorpční kapacitu pro 

olovo měl vzorek skořápky plodu ořešáku královského, který byl aktivován hydroxidem 

sodným o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 min (1/30). Vhodná však byla také aktivace 

hydroxidem sodným o koncentraci 1 mol/l po dobu 15 min (1/15) a o koncentraci 2 mol/l po 

dobu 45 min (2/45) viz obrázek 12. Hodnoty adsorpční kapacity olova sorbentem 

aktivovaným NaOH se pohybovaly v rozmezí hodnot 3,90–9,34 mg/g. 

 
Obrázek č. 12: Adsorpční izotermy pro olovo v závislosti na aktivaci biosorbentu všemi koncentracemi NaOH  

Vysvětlivky: q – adsorpční kapacita olova; cf  – rovnovážná (zbytková, finální) koncentrace olova  

v modelovém roztoku 

V poslední tabulce (tabulka 11) jsou opět uvedeny jednotlivé parametry izotermy 

biosorpce olova skořápkami plodu ořešáku královského. Stejně jako u předešlých tabulek 

jsou zde vyjádřeny maximální adsorpční kapacity olova, Langmuirovy konstanty, hodnoty 

spolehlivosti regrese (R2) a hodnoty lineárního koeficientu korelace (r). Statisticky 

významné adsorpce olova jsou v tabulce vyznačeny šedou a růţovou barvou. Tyto hodnoty 

jsou rovny 0,9999, popřípadě se jí velmi přibliţují.  
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Tabulka č. 11: Parametry izotermy biosorpce olova všech vzorků 

Popis vzorku 
qmax b 

R2 r 
mg/g l/mg 

0,01/5 3,903 0,226 0,9775 0,9887 

0,01/15 4,520 0,179 0,9935 0,9967 

0,01/35 4,721 0,325 0,9927 0,9963 

0,01/45 4,412 0,481 0,9986 0,9993 

0,1/5 5,262 9,226 0,9974 0,9987 

0,1/15 6,466 14,55 0,9926 0,9963 

0,1/35 6,683 14,03 0,9955 0,9977 

0,1/45 7,497 12,38 0,9988 0,9994 

1/5 7,691 17,96 0,9996 0,9998 

1/15 8,440 16,64 0,9999 0,9999 

1/30 9,340 19,41 0,9995 0,9997 

1/45 6,555 0,723 0,9999 0,9999 

2/5 5,295 0,513 0,9963 0,9981 

2/15 6,075 0,636 0,9467 0,9730 

2/30 7,105 0,918 0,9998 0,9999 

2/45 7,893 1,086 0,9997 0,9998 

Pozn.: NaOH – aktivační činidlo; qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g;  b - 

Langmuirova konstanta; R
2
 – regrese; r – lineární koeficient kolerace, šedou a růţovou barvou jsou označeny 

statisticky významné hodnoty lineárního koeficientu korelace 
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7 ZÁVĚR 

V posledních letech byla na základě rozličných výzkumů nalezena celá řada 

biosorbentů vhodných k odstraňování těţkých kovů z vodných roztoků, které jsou účinné 

a zároveň ekonomicky dostupné. Biosorbenty mohou být připraveny z materiálů, jeţ se 

v přírodě vyskytují ve velkých mnoţstvích nebo vznikají jako odpadní produkt především 

ze zemědělství.  

V teoretické části své práce jsem se blíţe zajímala o problematiku procesu biosorpce 

kovů s vyuţitím biosorbentů. Praktickou část jsem věnovala studiu schopnosti skořápek 

plodu ořešáku královského (Juglans regia) odstraňovat olovo z připravených modelových 

roztoků kovů. Svou prací jsem navázala na disertační práci Wolfové, abych zjistila 

a porovnala, který způsob aktivace daného biosorbentu je nejvhodnější a mohla jiţ 

vytvořenou metodiku rozšířit o další poznatky. 

Z výsledných analýz a z porovnání s výsledky Wolfové vyplývá, ţe nejvhodnější 

fyzikální úpravou je pomletí a sítování sorbentu na zrnitostní třídu 2-3 mm. Na základě 

experimentů jsem prokázala, ţe nejúčinnější chemickou úpravou je aktivace biosorbentu 

hydroxidem sodným o koncentraci 1 mol/l po dobu 30 mint. Vhodná je však také aktivace 

hydroxidem sodným o koncentraci 1 mol/l po dobu 15 minut, coţ je vzhledem k časové 

úspoře velmi významné.  

Problematikou biosorpce kovů z vodných roztoků bych se dále chtěla zabývat při 

řešení své diplomové práce. Proto jsem se v bakalářské práci zaměřila především na 

vypracování rešerše k dané problematice a na studium vhodné metodiky pro fyzikální 

a chemickou úpravu biosorbentu. V diplomové práci bych se chtěla zabývat účinností 

biosorpce u dalšího odpadního materiálu, konkrétně u plodu máku vlčího (Papavera 

rhoeas). Blíţe bych se chtěla věnovat práci s reálnými vzorky odpadních vod z různých 

odvětví průmyslu. 
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