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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vhodností využití skořápek plodu ořešáku královského (Juglans 

regia) jako možného sorbentu pro odstraňování chromu (VI) z vodných roztoků. Vhodnost 

biosorbentu byla ověřena stanovením jeho sorpční kapacity (rovnováhy) a rychlosti 

(kinetiky) zachycování šestimocného chromu. Pro aktivaci vazebných míst struktury 

buněčné stěny ořešáku královského (Juglans regia) byly vzorky chemicky aktivovány 

hydroxidem sodným a kyselinou chlorovodíkovou o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l, 

2 mol/l. U srovnávacího vzorku byla místo aktivačních činidel použita redestilovaná voda. 

K interpretaci výsledků byl využit matematický model Langmuirovy izotermy. 

Klíčová slova:  

Biosorpce, biosorbent, chrom (VI), skořápky ořešáku královského, adsorpční kapacita, 

kinetika biosorpce, izotermy. 

Abstract 

The thesis deals with the suitability of using wallnut shells (Juglans regia) as possible 

sorbents for chromium (VI) elimination of water solutions. Suitability of the biosorbent 

was checked by determination of its adsorption capacity (equilibrium) and speed 

(biosorption kinetics) of hexavalent chromium binding. The samples were chemically 

activated by 0,1 mol/l, 1 mol/l, 2 mol/l sodium hydroxide and hydrochlorid acid to activate 

binding points of walnut shell (Juglans regia) cell walls structure. Redistelled water was 

used instead of activating agents at the comparative sample. I used Langmuir´s isotherms 

mathematical model to interpret the results. 

Keywords: 

Biosorption, biosorbent, chromium (VI), walnut shell, adsorption capacity, biosorption 

kinetics, isotherms. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

b Langmuirova konstanta  

cf  rovnovážná (výstupní, zbytková) koncentrace kovu  

ci  vstupní koncentrace kovu  

HCl kyselina chlorovodíková 

HSAB Pearsonův koncept kyselin a zásad 

kJ kilojoul 

mg/g miligram na gram 

mg/l miligram na litr 

mmol/l  milimol na litr  

mol/l  mol na litr  

NaOH  hydroxid sodný  

nm  nanometr  

NV  nařízení vlády  

ot./min počet otáček za minutu 

q  adsorpční kapacita  

qmax  maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek  

pH  koncentrace vodíkových iontů  

pKa disociační konstanta kyselin 

S  množství biomasy  

t čas (hod.) 

V  objem modelového roztoku 



   

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Adsorbent pevná látka, která je schopna vázat různou silou látky 

z roztoku. 

Adsorpce poutání určitých složek z roztoku na povrch koloidní 

 fáze. 

Adsorpční izoterma  křivka závislosti adsorbovaného množství kovu sorbentem 

na koncentraci kovu ve vodném roztoku po ustálení 

rovnováhy při konstantní teplotě. 

Adsorpční kapacita vyjadřuje množství kovu, které se adsorbuje 

v rovnovážném stavu na 1 g adsorbentu. 

Adsorpční rovnováha stav, při kterém dojde k rozdělení adsorbované látky mezi 

kapalnou a pevnou fázi. 

Biosorbent adsorbent biologického původu. 

Biosorpce proces odstraňování nejrůznějších kontaminantů (kovů, 

organických molekul) při využití biologických  materiálů 

jako sorbentů, přičemž se jedná o záchyt kontaminantu 

chemicko-fyzikální cestou. 

Desorpce odpoutávání adsorbovaných molekul z fázového rozhraní 

a jejich přechod do objemové fáze. 

Kinetika adsorpce rychlost adsorbování rozpuštěné látky z jejího roztoku při 

styku s adsorbentem. 

Langmuirova izoterma matematický model pro popis adsorpce z vodných roztoků. 

Modelování kinetiky adsorpce  slouží obecně k určení doby expozice nutné pro biosorpci 

daného kovu do ustálení rovnováhy mezi oběma fázemi. 

Pearsonův koncept HSAB teorie měkkých a tvrdých kyselin a bází založena na  

ionizačních energiích a elektronových afinitách 

(polarizovatelnosti). 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jedním z nejsledovanějších společenských témat se jak ve světě, tak v České 

republice stala problematika ochrany a tvorby životního prostředí. Součástí tohoto procesu 

je také odstraňování ohnisek antropogenní kontaminace životního prostředí těžkými kovy, 

zejména vodních zdrojů, která se týkají především regionů s rozvinutým průmyslem. Ionty 

těžkých kovů se však nedostávají do prostředí jen z průmyslové výroby či důlní činnosti, 

ale také například ze skládek komunálního odpadu. 

Do 90. let 20. století byla situace se znečišťováním vodních toků na našem území 

katastrofální. Docházelo k prakticky nekontrolovanému znečišťování vod a z řek se 

postupně stávaly stoky. K nejvýraznějším a nejrychlejším změnám došlo u velkých řek, 

ovlivňovaných silnými průmyslovými bodovými zdroji znečištění již počátkem 90. let 

minulého století díky zprovoznění čistíren odpadních vod u největších zdrojů emisí. 

K výrazným změnám také napomohl útlum průmyslové výroby. V současné době mají 

velké české řeky kvalitu vody srovnatelnou s toky evropskými. Největší města 

a průmyslové závody disponují čistírnami odpadních vod, které jsou účinně schopny 

redukovat objem znečištění na státem dané mezní limity. Ovšem přibližně třetina, zejména 

tedy drobných toků, zůstává stále nadměrně znečištěna. Tyto toky však tvoří převážnou 

část naší hydrografické sítě. Důvodem značného znečištění jsou nedostatečné finanční 

prostředky malých obcí a lokálních průmyslových výrobců k zavedení sanačních opatření. 

Výběr vhodné technologie pro dekontaminaci odpadních vod zásadně ovlivní výsledky 

a průběh celého sanačního procesu. Lze volit z několika vhodných variant ať již z konvenčních 

fyzikálně-chemických metod, tak také z nových environmentálních biotechnologií, které jsou 

stejně účinné, ekonomicky mnohdy výhodnější a navíc šetrné k životnímu prostředí. K těmto 

revolučním technologiím patří také biosorpce.  

Biosorpce, zejména díky svým nízkým ekonomickým nárokům, ale také pro další 

přednosti jako vysoká účinnost, možnost dalšího využití kovu či dobrá dostupnost, se stala 

efektivní alternativní metodou čištění vod nejen od těžkých kovů, ale také organických 

molekul, metaloidu a radionuklidů (Horáková, 2006, Gadd, 2009). 

Ve své diplomové práci se zabývám možností využití skořápek plodu ořešáku 

královského (Juglans regia) jako možného vhodného biosorbentu pro odstraňování 
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těžkých kovů z vodných roztoků. Práce je zaměřena na odstraňování šestimocného chromu 

a navazuje tak na práci Wolfové, která studovala biosorpci kadmia a olova ořešákem 

královským (Juglans regia) a dále práci Horákové, která stanovovala optimální podmínky 

aktivace skořápek plodu ořešáku královského (Juglans regia) jako biosorbentu.  

Hlavní náplní diplomové práce je tedy studovat a prověřit účinnost biosorpce 

šestimocného chromu skořápkami ořešáku královského, doplnit informace o možnostech 

jejich využití jako biosorbentu vhodného k biosorpci a přispět tak k nalezení vhodného 

a průmyslově snadno využitelného účinného biologického materiálu s širokým spektrem 

působnosti pro záchyt těžkých kovů.  

Jednotlivé cíle diplomové práce jsou následující: 

 Charakterizovat zvolený biosorbent. 

 Vybraný sorbent chemicky, tepelně a mechanicky upravit. 

 Ověřit podmínky aktivace biosorbentu stanovené v pracích Wolfové 

a Horákové pro šestimocný chrom. 

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

šestimocného chromu z vodného roztoku. 

 Zhodnotit biosorpční schopnost daného sorbentu. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Objev biosorpce kovu byl učiněn na základě zjištění, že zachycení kovu působením 

biomasy se děje na principu jejich chemických vlastností spíše než na její biologické aktivitě. 

Jedna z prvních zmínek o biosorpci se objevila již v roce 1935 v práci Adamse a Holmese 

o odstraňování vápníku a hořčíku kůrou trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) 

(in Kaduková, Virčíková, 2003). Širší výzkum v oblasti biosorpce započal od 80. let minulého 

století, kdy byla zpočátku věnována pozornost zejména biosorpci uranu (Švecová et al., 2005). 

V současné době patří biosorpce k nejvýznamnějším biotechnologickým procesům vhodným 

především pro záchyt nižších koncentrací kovů u zředěných vod či k dočištění již 

zpracovaných vod na koncentrace vyhovující normám.   

Schopností sorbovat těžké kovy se vyznačuje mnoho biologických materiálů. 

V posledních letech byla intenzivně studována biosorpce iontů těžkých kovů na různé typy 

biomasy. Některé biosorbenty mohou vázat mnoho různých těžkých kovů bez jakékoli 

priority, zatímco jiné jsou specifické jen pro určité typy kovů. U biomasy vyšších rostlin je 

to především buněčná stěna, která ve své struktuře obsahuje řadu možných vazebných míst 

(funkčních skupin) pro pasivní záchyt kovů. Biosorpce ovšem nezávisí pouze na typu 

zúčastněných funkčních skupin, ale také na jejich počtu, dostupnosti a afinitě vzhledem 

k danému kovu (Viera, Volesky, 2000).  

Stále však chybí jakákoliv databáze biosorbentů, která by zaznamenávala všechny 

parametry důležité při sorpci. Je tedy velmi těžké porovnávat jednotlivé typy biomasy 

a hodnotit jejich vhodnost pro konkrétní odpadní vody (Kaduková, Virčíková, 2003). Kvůli 

individuálnímu chování různých biosorbentů k jednotlivým těžkým kovům je však velmi 

důležité tyto možné sorbenty studovat a nalézt nejvhodnější podmínky pro biosorpci 

(Volesky, 2007). Vhodnost určitého biologického materiálu lze posoudit stanovením jeho 

sorpční kapacity (rovnováhy) a rychlostí (kinetikou) zachycování iontů kovů. 

Orientační posouzení schopnosti jednotlivých biologických materiálů zachytit 

šestimocný chrom z vodních roztoků je uvedeno v Tabulce č. 1. K celkovému hodnocení 

však chybí údaje o teplotě, způsobu úpravy, použitém typu izotermy a další, které často 

nejsou ani publikovány.  
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Na základě uvedených hodnot maximální sorpční kapacity qmax jednotlivých 

studovaných sorbentů lze konstatovat, že nejvýhodnějším absorbentem použitelným pro 

odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku se jeví banánová slupka. 

Tabulka 1: Srovnání maximální adsorpční kapacity pro Cr+VI u různých adsorbentů. 

Adsorbent pH 
qmax 

(mg/g) 
Literatura 

vylisovaná cukrová třtina 2,0 13,4 Wang et al., 2009 

kukuřičný klas 1,5 13,8 Wang et al., 2009 

palmová vlákna 2,0 14,0 Wang et al., 2009 

kokosová vlákna 2,0 6,3 Gonzales et al, 2008 

cukrovarské řízky 2,0 17,2 Wang et al., 2009 

uhlí 2,0 6,78 Wang et al., 2009 

kaktus 2,0 7,08 Wang et al., 2009 

dřevěné piliny 2,0 39,7 Wang et al., 2009 

vlna 2,0 41,2 Wang et al., 2009 

rýţové lusky 2,0 45,6 Wang et al., 2009 

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 

banánová slupka 1,5 249,6 Park et al., 2008 

Aeromonas caviae 2,5 124,46 Wang et al., 2009 

Chlorella vulgaris  2,0 24 Wang et al., 2009 

Zooglera ramigera  2,0 3 Wang et al., 2009 

Halimeda opuntia  4,1 40 Wang et al., 2009 

Rhizopus arrhizus  2,0 62 Wang et al., 2009 

Rhizopus nigricans 2,0 123,45 Wang et al., 2009 

Pinus sylvestris šišky 1,0 201,81 Ucun et al., 2002 

Tamarindus indica semena  4,0 98,04 Wang et al., 2009 

Mucor hiemalis 2,0 53,5 Tewari et al., 2005 

Vysvětlivky: qmax - maximální sorpční kapacita daného sorbentu [mg sorbované látky na g sorbentu. 

Orientačně lze také posoudit vhodnost použití skořápek plodu ořešáku královského 

(Juglans regia) jako možného vhodného biosorbentu k zachycení dalších těžkých kovů 

viz Tabulka č. 2. I zde ale k celkovému hodnocení chybí některé důležité parametry 

ovlivňující sorpci jako mechanismus biosorpce nebo použitý typ izotermy. Obecně lze ale 
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říci, že skořápky ořešáku královského (Juglans regia) se hodí zejména na dočištění 

odpadních vod s koncentrací do 10 mg/l. 

Tabulka 2: Adsorpční schopnost skořápek plodu ořešáku královského (Juglans regia) zachytit těžké kovy. 

Kov 

Způsob úpravy 
t 

°C 
pH 

qmax 

(mg/g) 
Literatura 

Aktivační činidlo 
τ 

min. 

Zrnitost 

Pb
+II 0,1 mol/l NaOH 15 2-3 mm 25 5 6,375 Wolfová, 2008 

Pb
+II 1 mol/l NaOH 30 2-3 mm 25 * 9,340 Horáková, 2009 

Cd
+II 0,1 mol/l NaOH 15 1-2 mm 25 4 3,726 Wolfová, 2008 

Cr
+VI

 neaktivováno 0 <0,149 mm 30 1 98,13 Wang et al., 2009 

Cr
+VI

 neaktivováno 0 <100 μm  25 3,5 8,01 Pehlivan, Altun, 2008 

Vysvětlivky: qmax - maximální sorpční kapacita daného sorbentu [mg sorbované látky na g sorbentu];  

τ - doba aktivace; t - teplota. 

Z výše uvedených poznatků je tedy zřejmé, že záleží nejen na kovu a druhu 

sorbentu, ale také na podmínkách aktivace biosorbentu. V současné době je tedy cílem 

většiny studií nalézt vhodný, průmyslově využitelný biosorbent a stanovit optimální 

podmínky jeho aktivace, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti adsorpce a technologie 

byla zároveň ekonomicky výhodná. 

I když se zdá, že biosorpce nemá konkurenci v procesu environmentálního 

odstraňování kovů z vodných roztoků, nebyl tento proces dosud komerčně aplikován. 

Několik pokusů o komercionalizaci zatím nebylo úspěšných. Ačkoli se důlní a rudní 

zpracovatelské společnosti zdají být výbornými klienty pro inovační čistící technologie, 

zajímají se pouze o vlastní environmentální problémy a nové průkopnické technologie pro 

ně nejsou příliš přitažlivé. Také dodavatelů biosorpčních technologií je jen hrstka a nemají 

rozhodující vliv na trhu. Šanci protlačit tento nový proces technologie na trh mají 

dynamické konzultační společnosti, ale i tak v dnešní době zůstává biosorpce relativně 

velmi málo známou průmyslovou biotechnologií. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V rámci literární rešerše jsem se zabývala především biosorpcí jako možnou 

biologickou metodou odstraňování kovů z vodného roztoku, dále pak biosorbentem 

a charakteristikou mnou použitých skořápek plodu ořešáku královského (Juglans regia) 

jako možného biosorbentu pro studium biosorpce a charakteristikou šestimocného 

chromu jako studovaného prvku. 

3.1 Biosorpce  

Biosorpce byla definována jako schopnost neaktivních částí buněk (zejména buněčné 

stěny) nebo také mrtvé biomasy vázat a koncentrovat určité těžké kovy i z velmi zředěných 

vodných roztoků (Volesky, 2007). Na rozdíl od bioakumulace se jedná o proces pasivní 

fyzikálně-chemické sorpce kovů na funkční skupiny biomolekul a je tedy nezávislý na 

metabolismu. Buněčná stěna je tvořena především polysacharidy, lipidy a proteiny, což kovům 

poskytuje mnoho vazebných možností.  

Tato biologická metoda se nejčastěji využívá k čištění kontaminovaných vod 

s nízkou koncentrací kovu, kdy se nevyplácí využití selektivních sorbentů pro nahromadění 

některého kovu či pro jeho izolaci ze směsi kovu (Horáková, 2006). 

K hlavním výhodám biosorpce patří zejména: nízké náklady, vysoká účinnost, 

možná regenerace biosorbentu a možnost využití kovu (Ahalya et al., 2003). Výhodou je 

také skutečnost, že se jedná o velmi rychlý proces navázání kovu, řádově minuty až hodiny 

(Ahluwalia, Goyal, 2007). Proces není závislý na metabolismu a tedy na fyziologických 

potřebách buňky, čímž odpadá problém s různými metabolity, které by živé buňky mohly 

jako odpověď na přítomnost kovu vyprodukovat. Je však nutné předpokládat obsazení 

molekulových vazebných skupin jiným vazebným iontem, čímž tedy může docházet 

k tzv. časné sytosti (Mattuschka, Straube, 1993). Po každém použití sorbentu je tedy nutná 

jeho desorpce, která je však levná, jednoduchá a rychlá, čehož lze využít také pro 

zachycení velkého množství kovu vyšší hodnoty (Volesky et al., 2003).  

Biosorpce je závislá na fyzikálně-chemických podmínkách (hodnota pH, teplota, 

koncentrace kovu, přítomnost jiných polutantů aj.). Některé faktory sorpci snižují, jiné 

naopak napomáhají rychlejšímu navázání kovu i větší sorpční kapacitě daného sorbentu 
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(Horáková, 2006). Nemetabolizující buňky ale nemají potenciál zlepšování svých 

sorpčních vlastností. Adsorpční skupiny se tvoří pouze během růstu buňky, neexistuje nad 

nimi tedy možnost biologické kontroly, a nebude proto pravděpodobně nikdy možné 

zásadně měnit charakteristiku biosorbentu. Není také téměř možné měnit biologicky 

oxidační stav daného kovu (Mattuschka, Straube, 1993). Nevýhodou je také náročný 

výzkum. Studium chování sorbentu v reálném prostředí, tedy za různých fyzikálních 

podmínek (hodnota pH, teplota aj.) a různých koncentrací kovových a jiných skupin ve 

vodném roztoku je mnohem složitější než určení absorpční kapacity určitého sorbentu 

k danému kovu v laboratoři.  

Účinnost procesu biosorpce tedy závisí na mnoha faktorech, počínaje schopností, 

afinitou a specifitou dané biomasy ke kovům a konče fyzikálními a chemickými 

podmínkami v kontaminovaných vodách (Volesky et al., 2004).  

Díky vysoké sorpční kapacitě, nízkým pořizovacím nákladům, dobré dostupnosti 

a možnosti mnohonásobného znovupoužití biosorbentu se tedy biosorpce stala efektivní 

alternativní metodou nakládání s odpadními vodami (Volesky, 2007). Zavedením biosorpce 

se také sníží množství a vznik odpadních čistírenských kalů ukládaných na skládkách. 

3.1.1 Mechanismus biosorpce  

V procesu rozvoje využívání biosorpčních technik je velmi podstatné a důležité 

pochopení vlastního mechanismu, kterým ionty těžkých kovů adsorbují na buněčné stěny 

(Ahluwalia a Goyal 2007). Obecně se jedná o navázání iontu kovu na sorbent, tj. na 

specifickou molekulární strukturu části sorbentu (Mattuschka, Straube, 1993). Princip je 

v podstatě stejný jako u iontoměničů, proto lze biomasu schopnou sorpce označit jako 

ionex biologického původu (Volesky et al., 12004). 

Adsorpce kovů z vodného roztoku na části buněk je jednou z nejběžnějších interakcí 

mezi ionty kovů a buňkami. Afinitu kovů k biomase udává chemické složení povrchových 

struktur buněčných stěn. Molekuly nacházející se na povrchu buněk obsahují funkční 

skupiny, které jsou schopné reagovat s kovy fyzikálně-chemickými interakcemi. Typ 

buněčné stěny tedy určuje, jaké ligandy jsou v materiálu přítomny a mohou sloužit jako 

sorbent (Ahluwalia, Goyal, 2007). Jedná se především o karboxylové, hydroxylové, 

karbonylové, aminové a fosfátové skupiny viz Tabulka č. 3. (Volesky, 2003; Stráský, 2008).  
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Tabulka 3: Hlavní vazebné skupiny vhodné pro biosorpci (převzato Volesky, 2007). 

 

Vysvětlivky: 

PS - polysacharidy; UA - kyselina močová; SPS - sulfátované polysacharidy; Cto - Chitosan;  

AA - aminokyseliny; PG - peptidoglykan; PL - fosfolipid; TA - teikoová kyselina; LPS – lipopolysacharidy; 
HSAB - Pearsonův koncept kyselin a zásad; i – intermediate (přechodný); s – soft (měkký); h – hard (tvrdý); 

V průběhu biosorpce se mohou uplatňovat následující dílčí procesy: 

 Fyzikální adsorpce. 

 Komplexace.  

 Iontová adsorpce (Stráský, 2008; Horáková, 2006). 

Při fyzikální adsorpci jsou molekuly plynu nebo kapaliny vázány k povrchu pevné 

látky van der Walsovými silami, které působí mezi všemi druhy částic. Fyzikální adsorpce 

není proto specifická, probíhá na celém povrchu pevné látky při poměrně nízkých 

teplotách a je doprovázena uvolňováním nízkých adsorpčních tepel, které se řádově rovnají 
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teplům kondenzačním (desítky kJ). V závislosti na velikosti sil a objemu pórů adsorbentu 

se může tvořit více vrstev molekul adsorbátu (vícevrstvá adsorpce), čímž lze dosáhnout 

značné adsorpční kapacity (Pitter, 2009). Vlastní fyzikální adsorpce je velice rychlá. Za 

určitých podmínek může dojít také k desorpci. Na mechanismu fyzikální adsorpce je 

založena například biosorpce chromu houbami Ganoderma lucidum a Aspergillus niger 

(Kaduková, Virčíková, 2003). 

Během procesu komplexace se vytvářejí koordinační vazby mezi kationy kovu 

a některými funkčními skupinami částí buněčné stěny. Jedná se především o karboxy- 

a amino- skupiny (Stráský, 2008). Vzhledem k tomu, že k vytvoření chemické vazby je 

třeba aktivační energie, probíhá tento proces často pouze na místech povrchu, která mají 

vyšší energii, tedy na tzv. aktivních centrech. Tímto procesem se tak může absorbovat na 

povrchu pouze jedna vrstva molekul. Vzniká-li více vrstev, je pak již každá další vrstva 

vázána už jen fyzikálními silami. Adsorpční tepla jsou řádově rovná teplům reakčním 

(desítky až stovky kJ). Komplexace je pomalá, zejména pak při nízkých teplotách. 

Při iontové adsorpci se v závislosti na náboji povrchu sorbují převážně kationty 

nebo anionty. Kladně nabité povrchy adsorbují anionty, záporně nabité povrchy pak zase 

kationty. Z hlediska procesů probíhajících na tuhých fázích v přírodních vodách při úpravě 

a čištění vod má iontová adsorpce největší význam. Rozlišují se dva typy iontové adsorpce, 

a sice prostá iontová adsorpce a iontová výměna.  

Při prosté iontové adsorpci se přednostně sorbuje pouze jeden druh iontu a povrch 

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

Přednostně se sorbují ionty, které: 

 se vyskytují ve větší koncentraci, 

 mají vyšší číslo náboje, 

 mají menší hydratační poloměr (s větší hustotou náboje), 

 jsou součástí krystalové mřížky adsorbentu, 

 jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mřížky, 

 tvoří s některým iontem krystalové mřížky málo rozpustnou sloučeninu, 

 tvoří s některým iontem krystalové mřížky málo disociovanou sloučeninu. 

Působením elektrostatických sil se pak vytváří sekundární (vnější) část opačně 

nabitých iontů a vzniká tedy elektrická dvojvrstva (Pitter, 2009). 
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Při iontové výměně dochází k výměně iontů ve sloučeninách buněčné stěny za 

komplementární ionty kovů (Stráský, 2008). Iontová výměna uskutečňována na povrchu 

biomasy využívá iontově-výměnných vlastností polysacharidů, které se účastní stavby 

buněčné stěny (Kaduková, Virčíková, 2003). Dochází tedy k výměně mezi ionty kapalné 

fáze a ionty krystalové mřížky nebo ionty primární a sekundární části elektrické 

dvojvrstvy. U látek s kompaktní krystalovou strukturou však probíhá výměna iontů jen na 

povrchu částice. Pokud ale mohou ionty pronikat i dovnitř částice, může se výměny 

účastnit již většina iontů krystalové mřížky, a to vně i uvnitř částice. Tyto látky s obzvlášť 

velkou výměnnou kapacitou se nazývají měniče iontů neboli ionexy (Pitter, 2009).  

Molekuly jsou k povrchu poutány buď fyzikálními (van der Waalsovy síly) nebo 

chemickými vazbami (iontové a kovalentní vazby).  

Model iontové výměny popisuje proces reakce následovně:  

BH + M
+
 ↔ BM + H

+
, 

kde se B, jehož vazebné místo je už obsazeno protonem H, může zapojit do iontové 

výměny s kationem kovu M (Volesky et al., 2003). Tento model však není zcela přesný, 

protože se předpokládá konstantní počet volných vazebných míst za konstantní hodnoty 

pH (Naja et al., 2003). 

Pro pochopení mechanismu biosorpce je také velmi důležitá teorie tvorby 

komplexů. Komplexy jsou složité koordinační polyatomové molekuly, které se skládají 

z jednoho nebo více centrálních atomů, zastoupených vždy iontem kovu, obklopeného 

ligandy. Ligandy jsou tvořeny skupinou atomů, které jsou stejně jako komplexy nabity 

záporně nebo neutrálně (Opekar et al, 2002). Pokud je ligand připojen k centrálnímu atomu 

dvěma nebo více koordinačními atomy, pak se komplex nazývá chelát. Ligandy jsou 

rozlišeny podle počtu skupin, které jsou schopné vazby na kov. Jednodonorové ligandy, 

které se mohou připojit ke kovu pouze jednou koordinační skupinou, mají obecně tendenci 

tvořit ve vodě rozpustné iontové komplexy. Polydonorové ligandy jsou naopak molekuly, 

které obsahují více jak jednu vazebnou koordinační skupinu a vytváří s centrálním atomem 

poměrně vysoce stabilní sloučeninu. Chelátové ligandy jsou většinou tvořeny prvky N, O 

a S (Opekar et al., 2002; Naja et al., 2003).  

Na povrchu buněčné stěny je složitý systém, který se chová jako heterogenní skupina 

ligandů a může být považován za polyfunkční makromolekulu (Mattuschka, Straube, 1993). 
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Skupiny ligandů nejsou identické, proto také není možné určit konstanty komplexu pro 

jednotlivé skupiny, a tedy není ani možné detailně předpokládat celkový průběh vlastní 

biosorpce. Vazba různých kovových iontů na biomateriály závisí opět na vlastnostech 

jednotlivých skupin, ať už jde o elektronegativitu, ionizační potenciál, iontový poloměr nebo 

redoxní potenciál kovových iontů (Naja et al., 2003; Ahluwalia, Goyal, 2007).  

V každé reakci vystupuje jeden činitel jako komplex a druhý jako komplexotvorné 

činidlo. Dle této teorie lze kategorizovat kationty kovů vystupující v reakci jako kyseliny 

(tzv. tvrdé nebo měkké) a ligandy jako zásady (tzv. tvrdé nebo měkké). Tvrdé kyseliny mají 

tendenci vytvářet stabilnější komplexy s měkkými zásadami, zatímco tvrdé zásady tvoří 

pevnější vazby s měkkými kyselinami. Tato teorie je základem HSAB (Hard Soft Acid Basic 

Theory), ve které bylo zavedeno rozdělení iontů na tvrdé a měkké, díky čemuž lze 

klasifikovat chování kovových kationtů (Naja et al., 2003; Volesky, 2007). V následující 

Tabulce č. 4 je uvedena klasifikace komplexotvorných činitelů podle teorie HSAB. 

Tabulka 4: Rozdělení kyselin a zásad dle teorie HSAB. (Naja et al., 2003; Volesky, 2007). 

KYSELINY 

měkké tvrdé přechodné (nezařazeny) 

H
+
, Na

+
, Ca

+II,
 Ni

+II
, Zn

+II
, K

+ 

U
+IV

, Fe
+III

, ... 
Cu

+II
, Hg

+
, Pt

+
, Hg

+II
, Ag

+
,... Fe

+II
, Co

+II
, Na

+II
, Pb

+II
,... 

ZÁSADY 

měkké tvrdé přechodné (nezařazeny) 

H2O, OH
-
, F

-
, CH3CO2

-
, PO4

-III
, 

CO3
-II

, ROH, RO
-
, RNH2,... 

CO, C6H6, CN
-
, I

-
, R2S, RS

-
, 

S
-II

,… 
Br

-
, NO2

-
, C6H5NH2

-
, C5H5N,... 

3.2 Rovnováha procesu biosorpce 

K posuzování účinnosti a kvantifikaci procesu biosorpce je používáno zjištění jeho 

rovnovážného stavu. Systém dosáhne rovnováhy v momentě, kdy množství navázaného 

kovu už dále neroste s časem a adsorbovaná látka se rozdělí mezi kapalnou a pevnou fázi. 
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K matematickému popisu rovnováhy jsou využívány modely adsorpčních izoterem. 

Nejčastěji používají dva matematické modely a sice Langmuirův a Freundlichův. Oba 

modely však platí pro jednoduchý systém s jedním typem sorbentu a biosorpci pouze 

v jedné vrstvě. 

Langmuirův model (viz Tabulka č. 5) předpokládá, že stechiometrický poměr 

vazebných míst a vázaných individuí je 1:1 a vazebná místa mají stejnou afinitu k iontům. 

Je založen na předpokladu, že při nasycení povrchu adsorbentu nedochází k žádné migraci 

adsorbovaných molekul a energie adsorpce je konstantní (Volesky, 2003).  

Tabulka 5: Lineární formy Langmuirovy rovnice. 

Langmuirův model Lineární rovnice Grafická závislost 

Langmuirův model 1 
  

Langmuirův model 2 
  

Vysvětlivky: q - adsorpce kovu (mg/g); qmax - maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg/g);  

b - Langmuirova konstanta; cf - rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg/l). 

Freundlichův model vychází z předpokladu, že místa s vyšší afinitou jsou 

obsazována ionty jako první a je určen následujícím vztahem: 

q = kC 
1/n

 

kde je:  

q adsorpce kovu (mg/g);  

k  empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě; 

n empiricky stanovená konstanta se vztahem k afinitě vazby (Freundlichova 

konstanta); 

C koncentrace kovu v roztoku; 

Vyšší hodnoty k a n a nižší hodnoty b ukazují na vyšší afinitu biomasy ke kovům 

(Volesky, 2007). 
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3.2.1 Faktory ovlivňující rovnováhu biosorpce  

Optimalizace a řízení biosorpčního procesu je komplexním systémem mnoha 

faktorů. Kromě typu biosorbentu závisí specifické množství vázaných kovů také na typu 

kovového iontu, jeho koncentraci a dalších fyzikálně-chemických vlastnostech, jako je 

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

(Kaduková, Virčíková, 2003; Naja et al., 2010). Mechanismus biosorpce je založen 

zejména na iontové výměně, což znamená, že změny iontové vazby roztoku mohou 

ovlivnit příjem kovů biomasou (Volesky, 2003).  

V řadě studií (in Wang et al., 2009; Deng et al., 2009) byla prokázána závislost 

procesu biosorpce na počáteční koncentraci kovu v roztoku. Při vysoké počáteční 

koncentraci je biosorpce intenzivnější a probíhá až do obsazení všech vazebných míst.  

Značný význam při sorpci má hodnota pH roztoku. Je dokázáno, že sorpce 

kovových kationtů (Cd
+II

, Cu
+II

, Zn
+II

, Pb
+II

, Ni
+II

, Co
+II

, Mn
+II

, Al
+III

) vzrůstá se zvyšující 

se hodnotou pH. Pouze u kovových iontů, které se mohou vyskytovat i jako záporně nabité 

komplexy, nebo které mají tendenci vytvářet silné kovalentní vazby, jako Ag, Hg, Au, se 

může ukázat snížení vazby se zvyšující se hodnotou pH, nebo se také nemusí projevit 

žádný významný efekt hodnoty pH. (Naja et al., 2010)  

Při nízkých hodnotách pH jsou místa na buněčném povrchu těsně vázána s H
+
 ionty 

a jsou tak již nedostupná pro jiné kationty v roztoku. S rostoucí hodnotou pH se zvyšuje 

i počet ligandů s negativním nábojem, což umožňuje vazbu jiných kationtů. Nízká 

hodnota pH, která není výhodná pro sorpci kationtů, je naopak vhodná pro sorpci aniontů. 

Volesky (in Volesky, 2003) uvádí optimální hodnotu pH pro kationty >4,5, kdežto pro 

anionty rozmezí hodnot pH 1,5-4. Jako příklad lze uvést závislost sorpce olova na hodnotě 

pH pro případ, kdy je jako sorbent aplikována řasa Chlorella vulgaris. K nejrychlejší 

adsorpci olova dochází při hodnotě pH=5, naopak při hodnotě pH=2 rychlost jeho adsorpce 

prudce klesá. Extrémní hodnoty pH mohou poškodit strukturu buněk biosorbentu, což 

může být doprovázeno úbytkem jeho hmotnosti a snížením sorpční kapacity. Hodnota pH 

biomasy má také zásadní vliv na speciaci přítomného kovu, čímž může zvyšovat nebo 

naopak snižovat jeho toxicitu vůči aplikovaným buňkám a ovlivňovat jeho dostupnost 

biomase. Všeobecně lze říct, že proces biosorpce kovů obvykle vzrůstá mezi hodnotami 

pH 4-8 a je limitován pouze volbou biomasy a kovem (Horáková, 2006). V některých 
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případech mohou vysoké hodnoty pH vést až k precipitaci kovu a k omezení procesu 

biosorpce (Senthil et al., 2000). 

Také teplota ovlivňuje řadu faktorů regulujících biosorpci kovů, jako je změna 

stability kovu v roztoku, konfigurace buněčné stěny, aj. (Volesky et al., 2003). Některé 

studie (in Tsezos, Volesky, 1981) však prokázaly, že biosorpce některých kovů, jako 

například uran nebo měď není výrazně teplotně závislá a uskutečňuje se v širokém 

teplotním rozmezí. 

Teplota by měla sorpci ovlivňovat dle převládajícího děje. U fyzikální adsorpce by 

měla s klesající teplotou účinnost procesu růst. V případě komplexace by měla účinnost růst 

s rostoucí teplotou. Bylo zjištěno, že teplota v rozmezí 20-35 °C nemá na průběh biosorpce 

výrazný vliv (Kaduková, Virčíková, 2003). Celkově je však účinek teploty v porovnání 

s ostatními ovlivňujícími faktory malý. Kromě toho, přijatelné použití biosorpce se rozumně 

očekává v dost omezeném rozsahu teplot (~ 5-40 °C) (Naja et al., 2010). 

Rozhodujícím faktorem je také typ biomasy a její koncentrace. K biosorpci kovů 

bylo již studováno velké množství druhů biomasy, zahrnující především houby, bakterie, 

řasy, rašelinu aj. (in Naja et al., 2010). Bylo studováno nejen, které druhy, ale také které 

růstové podmínky, jako například živná půda, fyziologický stav nebo věk organismu, mají 

vliv na účinnost sorpce. V několika případech byla sorpce mrtvým materiálem mnohem 

efektivnější než živými organismy (Naja et al., 2010). Bylo již také prokázáno, že 

koncentrace biomasy v roztoku má vliv na specifickou adsorpci (Ahalya et al., 2003). 

Všeobecně vysoká koncentrace biomasy odstraňuje velmi dobře kov z roztoku, ale 

hmotnost kovu vztažená na miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně nízká 

(Horáková, 2006). Ahluwalia a Goyal (in Ahluwalia, Goyal, 2007) vyslovili myšlenku, že 

závislost biosorpce na hustotě buněk může být dána elektrostatickými interakcemi mezi 

navázanými kationy při malé vzdálenosti mezi buňkami v husté suspenzi. Vysoká 

koncentrace biomasy také často vede často k tvorbě velkých agregátů, které pak narušují 

vytvářenou rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky (Horáková, 2006). Při zkoumání 

vlivu stáří použité biomasy nebyla ve většině experimentů prokázána žádná souvislost 

mezi stářím buněk a jejich sorpční kapacitou.  

Důležitým faktorem je také přítomnost konkurenčních kovových iontů. Biosorpce 

se užívá hlavně k úpravě odpadních vod, které obsahují kromě kontaminujícího kovu celou 
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řadu jiných iontů, které mohou ovlivňovat celý proces biosorpce. Tyto ionty mohou soupeřit 

s ionty těžkých kovů o vazebná místa, čímž pak dochází ke snížení počtu volných vazebných 

míst pro těžké kovy a tedy snížení účinnosti vlastní biosorpce. (Ahalya et al., 2003) 

3.3 Biosorbent 

Biosorbent je biologický materiál sloužící k aplikaci biosorpce, který je odvozen ze 

surové mikrobiální nebo rostlinné biomasy (Volesky, 2003). Materiál musí být ve velké 

míře dostupný v přírodě (Kaduková, Virčíková, 2003). Mezi tyto sorbenty patří tedy 

především různé typy buněčných stěn bakterií, hub, řas a vyšších rostlin. Často se přitom 

jedná o odpadní materiál například při průmyslové fermentaci nebo výrobě ovocných šťáv, 

nebo jde o biomasu, která se snadno získá bez účelné kultivace. Příkladem jsou různé 

druhy chaluh, které jsou obzvlášť účinnými sorbenty. Lze jimi akumulovat těžké kovy 

v množství až 25 % hmotnosti jejich sušiny a vážou na sebe ionty většiny těžkých kovů 

(Volesky et al., 2003). Biosorpce tímto tedy plní požadavky kladené na moderní, 

ekonomickou a ekologickou technologii vhodnou na zpracování velkých objemů 

odpadních vod obsahující těžké kovy. Z důvodu cenové výhodnosti procesu, je tedy nutné 

nalézt takovou biomasu, která má velmi dobré sorpční vlastnosti a zároveň je vedlejším 

nebo odpadovým produktem průmyslové výroby (Slafkovská, 2007).  

Biologické materiály použitelné jako biosorbenty poskytují řadu možností využití 

vzhledem k jejich individuálním schopnostem odloučit kov z vodných roztoků. Široké 

spektrum biosorbentů není selektivní vzhledem k jedinému kovu, který by sorbovaly. 

Odstraňují však několik různých druhů nebezpečných kovů z roztoku současně bez ohledu 

na jejich rozdílné koncentrace. Výsledky pozorování biosorbentů prokázaly, že při 

biosorpci probíhá iontová výměna na poměrně vysokém stupni. Některé druhy biosorbentů 

tak mohou být více selektivní ke kationtům a jiné zase k aniontům (Volesky, 2003). 

Způsob přípravy biosorbentu je individuální pro konkrétní biomasu. Obecně postup 

přípravy zahrnuje promývání vodou (odstranění všech nečistot), promývání v redestilované 

vodě, vysušení a zrnitostní úprava (Kaduková, Virčíková, 2003). Materiál pro biosorbent by 

měl být připraven ve formě granulí v zrnitostním rozmezí 0,1-3 mm. Granule musí mít 

takovou pevnost, aby odolaly tlaku, který vzniká při aplikaci v koloně, a být permeabilní ve 

vodném prostředí (Volesky, 2003). Takto připravená biomasa většinou prochází aktivační 
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úpravou (na tzv. aktivní uhlí), při níž se biosorbent upraví silnou kyselinou resp. zásadou 

(Horáková, 2006) a poté se vystaví po několik hodin vysoké teplotě (cca 100 °C). Takto 

upravený biosorbent má lepší biosorpční vlastnosti, větší snášenlivost k desorpci a dalším 

sorpčním cyklům a také delší životnost (Rashed, 2006).  

Při vývoji biosorbentů se klade důraz jak na účinnost sorpce kovu, tak na možnost 

jejich regenerace a uvolnění sorbovaného kovu. Existuje celá rada metod eluce kovů 

s ohledem na vázaný prvek a mechanismus jeho vazby. Při reversibilní sorpci se využívají 

jednoduché nedestruktivní fyzikální a chemické faktory, které umožňují regeneraci biomasy 

a uvolnění kovu. Biomasu lze pak opakovaně využívat v biosorpčních/desorpčních cyklech 

s ohledem na její sorpční kapacitu (Horáková, 2006). 

3.3.1 Charakteristika biomasy vyšších rostlin  

V diplomové práci využívám jako biosorbent odpadní biomasu - skořápky plodu 

ořešáku královského (Juglans regia), proto jsem se zabývala charakteristikou odpadní 

biomasy z vyšších rostlin. Vyšší rostliny mají velký potenciál vazby těžkých kovů a jejich 

hlavní předností je, že bývají zpracovávány k nejrůznějším účelům. Díky tomu vzniká 

obrovské množství rostlinného odpadu, které lze dále využít.  

Z rostlinné odpadní biomasy má hlavní význam především sláma a plevy z obilnin, 

dřevěné piliny z dřevozpracujícího průmyslu a také zbytky z papíren. Jako vynikající sorbent 

těžkých kovů se ukázaly také různé skořápky a pecky ovocný plodů, palmová vlákna nebo 

také ovoce bohaté na pektiny (citrusové ovoce, jablka, hrozny, banánové slupky). 

Nejvhodnějším biosorbentem se z důvodu širokého rozmezí sorpce a relativní stabilitě zdají 

být slupky z citrusových plodů. Díky své jedinečné stavbě a lignin celulosovému složení 

jsou pro mnoho iontů těžkých kovů dobrým biosorbentem skořápky pecek peckovitého 

ovoce (broskví, meruněk, švestek, třešní a ořechů). Roli zde také pravděpodobně hraje 

mikropórovitost. Příkladem mohou být na aktivní uhlí přetvořené pecky meruněk 

adsorbující ionty uranu (U), niklu (Ni), kobaltu (Co), kadmia (Cd), mědi (Cu), olova (Pb), 

trojmocného i šestimocného chromu (Cr). Nejvyšší adsorpce byla zaznamenána pro 

šestimocný chrom při rozmezí hodnoty pH 1-2 a pro zbývající uvedené ionty při hodnotě 

pH okolo 5. Pro tyto ionty bylo zjištěno, že jejich adsorpční kapacita klesá v následujícím 

pořadí Cr(VI)>Cd(II)>Co(II)>Cr(III)>Ni(II)>Cu(II)>Pb(II) (Kobya et al., 2005).  
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V porovnání se stavbou mechů či řas je stavba a chemické složení vyšších rostlin 

daleko složitější. Rostlinné tělo je tvořeno eukaryotickými buňkami, které mají zřetelné 

rozlišené jádro a buněčnou stěnu, která zabezpečuje jeho mechanickou pevnost, transport 

látek a reguluje osmosu. V procesu biosorpce je však důležitá především stavba a složení 

jejich buněčných stěn. Základní stavební složkou buněčných stěn rostlin je polysacharid 

celulosa. Primární buněčná stěna se skládá ze sítě celulosových mikrofibril, které tvoří její 

kostru a vytváří se již při dělení buněk. Volné prostory v celulosní síti vyplňuje voda 

a další látky, jako je hemicelulosa, pektiny a proteiny. Proteiny tvoří 3-10 % primární 

buněčné stěny. (Kincl et al., 2000). 

Po ukončení růstu a diferenciaci buněk dochází k zesílení buněčné stěny. Některé 

buňky do své stěny ukládají různé anorganické (oxid křemičitý, uhličitan sodný) či organické 

látky (lignin, kutin, suberin, vosky), čímž se mohou změnit vlastnosti buněčné stěny. 

(Závodská, 2006). 

3.3.2 Charakteristika zvoleného biosorbentu  

Ořešák královský (Juglans regia) je stromová dřevina původem z jihovýchodní 

Evropy, která je pěstována především jako užitkový strom pro jedlá semena. V České 

republice je velmi hojně rozšířen. Plodem je kulatá peckovice průměrné velikosti 3-7 cm. 

Oplodí je zelené, dužnaté, lysé a hladké (Pikula, 2004). Rubina za zralosti nepravidelně 

puká a sama opadává. Tvrdá, světle hnědá skořápka různé tloušťky uzavírá semeno 

s laločnatě zprohýbanými dělohami. Na povrchu je skořápka mělce hrbolkatá s dvěma 

výraznými podélnými lištami viz Obrázek č. 1 (Hejný, Slavík, 2003). 

 

Obrázek 1: Plod ořešáku královského (Juglans regia) (foto Březinová, 2010). 
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Skořápky ořechu královského jsou tvrdým, chemicky inertním a netoxickým 

materiálem tvořícím přibližně polovinu celého plodu. Využívají se hlavně jako brusivo, 

plnivo, přídavek do kosmetických a dentálních produktů či jako filtrační prostředek. Díky 

výborným povrchovým vlastnostem mají schopnost plavat na povrchu nebo filtrovat 

a zároveň se málo opotřebovávají. Vzhledem k množství a k tomu že jsou skořápky 

obnovitelným zdrojem a také zemědělským odpadním produktem, mohou být velmi 

výhodným biosorbentem. Splňují základní podmínku, že biosorbent by měl být levný 

a lehce dostupný. Volesky uvádí (in Volesky, 2003), že by měl biosorbent ve své struktuře 

obsahovat funkční skupiny, které by zprostředkovaly interakci kovu s buněčným 

povrchem. Je tedy nutné vědět chemické složení daného biosorbentu (Volesky, 2003). 

Skořápka ořešáku královského je složená především z celulosy, což je základní 

stavební část buněčných stěn rostlin, a ligninu, který se syntetizuje a ukládá před 

ukončením fáze růstu buněčných stěn. Ukládání vyvolává lignifikaci (dřevnatění) buněčné 

stěny, která tím ztrácí elasticitu a získává tvrdost. Lignin přítomný ve skořápce ořechu 

zvyšuje užitkovost skořápky jako vazače a plniva při použití v průmyslu. Hlavní složky 

ligninu byly identifikovány jako: guajakol, 4-ethylguajakol, 4-propylguajakol, syringol,  

4-methylsyringol, 4-ethylsyringol a 4-propylsyringol (Halkar, Mathias, 2004). Ze 

sacharidů má největší podíl na stavbě buněčné stěny xylosa (52 %) a glukosa (39 %). Dále 

je ve velmi nízkém množství přítomna také arabinosa, galaktosa, rhamnosa a manosa 

(Sinner et al., 1979). Buněčná stěna dále obsahuje hemicelulosu, pektiny, proteiny 

(především glykoproteiny bohaté na hydroxyprolin, arabinogalaktanové proteiny, proteiny 

bohaté na glycin, proteiny bohaté na prolin), lipidy, suberin, kutin a minerální látky aj. 

3.4 Desorpce 

Po biosorpci je nutné biosorbent regenerovat opačným. Desorpce probíhá za jiných 

podmínek, rovnováha je obrácena na druhou stranu a adsorbovaná látka se naopak 

z pevného povrchu adsorbentu uvolňuje.  

Uskutečnitelnost biosorpčního procesu závisí kromě kvality biosorbentu také na 

účinnosti desorpce a regenerace. Vliv má také dostupnost a cena jak surového, tak 

konečného (upraveného) biosorpčního materiálu. Při desorpci tedy dochází k uvolnění 

nakumulovaného adsorbátu do roztoku pomocí vhodného desorpčního činidla. Určitá část 
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kovu však zůstává stále navázaná na sorbent (Volesky, 2001). Vysokou účinnost lze zajistit 

použitím velkého objemu málo koncentrovaného desorpčního činidla, což je ale ekonomicky 

nevyhovující, nebo malého objemu koncentrovaného desorpčního činidla, což může vést 

k destrukci sorbentu. Jde tedy o nalezení vhodného poměru. Ideální činidlo by nemělo 

poškodit biosorbent, ale mělo by vymýt všechen kov při co nejmenším objemu. Činidlem 

mohou být kyseliny, hydroxidy nebo také některé soli (Kaduková, Virčíková, 2003). Postup 

procesu desorpce je znázorněn na Obrázku č. 2. 

. 

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

Desorpcí se získá kov v koncentrované formě a biosorbent se tak vrátí do stavu co 

nejbližšího původnímu, tj. tak, aby se nesnížily jeho sorpční schopnosti, nezměnily 

fyzikální vlastnosti a aby se nepoškodil (Kaduková, Virčíková, 2003). 

3.5 Chrom 

Chrom patří do skupiny těžkých kovů (hustota >5 g/cm
3
). Má vysokou teplotu tání 

(1 907 °C), teplota varu je 2 671 °C. Vyskytuje se v oxidačních stavech od –II do +VI. 

Běžné jsou však pouze oxidační stavy Cr
0
 (kovový chrom), Cr

+II
, Cr

+III
 a Cr

+VI
 

(Naja, Volesky, 2010). Ve sloučeninách je nejstálejší v oxidačním stavu Cr
+III

.  

Antropogenní činností se chrom dostává do ovzduší především spalováním 

fosilních paliv (Cr
+III

), dále emisemi z cementáren, spaloven komunálních odpadů, 

výfukových plynů automobilů. Zdroji ve vodách jsou zejména odpadní vody ze 
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strojírenského, kožedělného a textilního průmyslu, odpadní vody z metalurgie a povrchové 

úpravy kovů a úniky chladících vod obsahující inhibitory koroze. Chrom může unikat do 

půdy či podzemní vody také ze špatně zabezpečených skládek, či se uvolňovat do prostředí 

při nakládání s odpady s obsahem chromu (komunální odpad, galvanické kaly). Chrom 

obsahují i některé výrobky denní spotřeby (některé inkousty, barviva, baterie, svíčky, 

podlahové krytiny aj.). 

Chrom má poměrně značné zastoupení na Zemi i ve vesmíru. V zemské kůře činí 

průměrný obsah chromu cca 0,1-0,2 g/kg. V mořské vodě se jeho koncentrace pohybuje 

pouze kolem 0,05 μg/l. Nejvýznamnějšími rudami chromu jsou chromit (FeO.Cr2O3) 

a krokoit (PbCrO4). V malém množství obsahují chrom také smaragd a rubín.  

Oxidační stav Cr
+III

 je v nízké koncentraci přítomen také v rostlinách, živočiších, 

půdách, sopečném prachu i plynech (ATSDR - Cr, 2009). Chromitý kation (Cr
+III

) se váže 

na záporně nabité půdní částice. Ve vodě se Cr
+III

 váže na částice nečistot a klesá spolu 

s nimi ke dnu. Část nenasorbovaného trojmocného chromu vytváří nerozpustné koloidní 

hydroxidy, proto bývá ve vodě obsažen pouze v nízkých koncentracích.  

Naopak studovaný šestimocný chrom se v přírodě vyskytuje ve formě záporně 

nabitých komplexů, a proto nedochází k jeho sorpci na půdní částice a je mnohem mobilnější. 

Lze ho charakterizovat jako velmi silné oxidační činidlo a v přítomnosti organické hmoty se 

redukuje na trojmocný chrom. Vysoké koncentrace šestimocného chromu se tedy vyskytují 

pouze v blízkosti zdroje. Za nepřítomnosti organických látek je v aerobním prostředí velmi 

stabilní, v anaerobním prostředí se zase rychle redukuje (IRZ - Cr, 2008).  

Toxicita trojmocného a šestimocného chromu je však velmi rozdílná. Zatímco 

trojmocný chrom je nezbytnou součástí každodenní potravy, patří mezi esenciální stopové 

prvky zúčastňující se metabolismu savců a je nezbytný pro správný metabolismus cukrů 

a tuků, pak naopak šestimocný chrom je klasifikován jako toxická látka, lidský karcinogen 

a silný alergen (Tichý, 1998). Sloučeniny šestimocného chromu patří díky svým 

karcinogenním vlastnostem k nejnebezpečnějším škodlivinám (Prokeš, 2005). Smrtící 

dávka pro dospělého člověka byla stanovena na 3 g. Znečištění životního prostředí 

chromem se zda být nevýznamné oproti rtuti či kadmiu, nicméně prudké jedovaté účinky 

šestimocného chromu na rostliny byly zaznamenány již při koncentraci přibližně 0,5 mg/l 

(Naja, Volesky, 2010). 
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Ke stanovení obsahu šestimocného chromu se používá především 

spektrofotometrická metoda dle ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - Stanovení 

chromu (VI) - Sperktrofotemetrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem) a atomová 

adsorpční spektrometrie (ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod - Stanovení chromu - Metody 

atomové adsorpční spektrometrie). Lze využít i kalorimetrie a emisní spektroskopie 

(Naja, Volesky, 2010). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části jsem se zabývala metodikou úpravy a analýzy vzorků 

biosorbentu. 

4.1 Metodika úpravy vzorků biosorbentu 

Plod ořešáku královského (Juglans regia), byl sesbírán v mikroregionu Odersko 

(obec Loučky u Oder). Skořápky byly nejprve předupraveny pro další snazší zpracování 

rozdrcením na menší částice velikosti cca 2-5 cm viz Obrázek č. 3.  

 

Obrázek 3: Skořápky plodu ořešáku královského (Juglans regia) (foto Březinová, 2010). 

Po mechanické úpravě jsem vzorky dále tepelně, chemicky a zrnitostně upravila 

a to z důvodu zajištění lepších vazebních interakcí a lepšího průběhu procesu biosorpce. 

Schéma postupu úpravy vzorků daného sorbentu je pro větší přehlednost uveden na 

následujícím Obrázku č. 4. 
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Obrázek 4: Schéma postupu úpravy biosorbentu. 
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4.1.1 Tepelná a zrnitostní úprava sorbentu 

Očištěné a rozdrcené skořápky plodu ořešáku královského (Juglans regia) jsem 

sušila volně rozložené na táccích z umělé hmoty při laboratorní teplotě po dobu 24 hod. 

Následně jsem rozemlela takto předsušené skořápky na laboratorním mlýně typu IKA A 11 

basic, (IKA - Werke, Německo). Zrnitostní úpravu jsem provedla sítováním přes nerezová 

síta Retsch (Německo) na zrnitostní třídy 3-4 mm a 4-5 mm, abych zajistila co největší 

povrch sorbentu (viz Obrázek č. 5). Takto připravený sorbent jsem pak ještě sušila 

v sušárně ECOCELL standard (fa BMT, a.s. - MM Group, Česká republika) při 105 °C do 

konstantní hmotnosti.  

 
  

Obrázek 5: Vzorky skořápek sítované na zrnitostní třídy: (a) 3-4 mm a (b) 4-5 mm (foto Březinová, 2010). 

4.1.2 Chemická úprava sorbentu 

Chemická úprava vzorků pomocí aktivačních činidel by měla napomoci 

zpřístupnění funkčních skupin pro vazbu s kovy v procesu biosorpce. Parametry 

chemické úpravy jsem pro možné porovnání a lepší zhodnotitelnost všech výsledků 

zachovala stejné jako Horáková (in Horáková, 2009) a Wolfová (in Wolfová, 2008). Jako 

chemické aktivační činidlo jsem použila kyselinu chlorovodíkovou (HCl) a hydroxid 

sodný (NaOH) o koncentracích 0,1 mol/l, 1 mol/l a 2 mol/l. K zjištění nejvhodnějšího 

způsobu aktivace jsem stanovila dobu aktivace pro jednotlivá činidla na dobu 5, 15, 30 

a 45 min. Chemická aktivace vzorků je uvedena v následující Tabulce č. 6. 

a) b) 
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Tabulka 6: Chemická aktivace vzorků. 

Aktivační činidlo 
c 

(mol/l) 

Zrnitost 

(mm) 

m 

(g) 

τ 

(min) 

V 

(ml) 

NaOH HCl 

0,1 

3-4 4-5 10 5 1 000 

3-4 4-5 10 15 1 000 

3-4 4-5 10 30 1 000 

3-4 4-5 10 45 1 000 

1 

3-4 4-5 10 5 1 000 

3-4 4-5 10 15 1 000 

3-4 4-5 10 30 1 000 

3-4 4-5 10 45 1 000 

2 

3-4 4-5 10 5 1 000 

3-4 4-5 10 15 1 000 

3-4 4-5 10 30 1 000 

3-4 4-5 10 45 1 000 
Vysvětlivky: c - koncentrace aktivačního činidla; m - hmotnost navážky sorbentu; τ - doba aktivace;  

V - objem aktivačního činidla; 

Parametry chemické úpravy jsem opět stanovila na základě práce Horákové 

(in Horáková, 2009) a Wolfové (in Wolfová, 2008), abych zachovala stejné podmínky. 

Vstupní koncentraci aktivačního roztoku jsem zvolila 10 g biosorbentu na 1 l aktivačního 

činidla. K naváženému množství tepelně a mechanicky upraveného vzorku sorbentu jsem 

přidala roztok příslušného aktivačního činidla a aktivovala jsem ho za stálého třepání na 

třepačce typu GFL 3015, (fa GFL, Německo) při konstantních otáčkách 150 ot./min. 

v časových intervalech 5, 15, 30 a 45 min. pro každou koncentraci aktivačního činidla. Po 

ukončení aktivace jsem vzorek promyla redestilovanou vodou a nechala ho v ní přes noc 

odstát, aby byl odstraněn případný zbytek aktivačního činidla. Poté jsem sorbent oddělila 

sítkem od roztoku a sušila ho při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti, aby byla 

zaručena přesnost navážky sorbentu.  

Jako srovnávací vzorek pro testy adsorpce jsem použila vzorek skořápek ořešáku 

královského, který prošel stejnou tepelnou a mechanickou úpravou. Místo aktivačního činidla 

jsem však použila jen redestilovanou vodu, abych ověřila schopnost sorpce u neaktivovaných 

vzorků a potvrdila tak lepší schopnost biosorpce chemicky upraveného biosorbentu. 

4.2 Metodika analýzy vzorků biosorbentu 

Chemické složení patří k základním charakteristikám sorbentu. V připravených 

vzorcích ořešáku královského (Juglans regia) bylo stanoveno anorganické i organické 

složení, včetně reaktivních skupin důležitých pro vazbu kovů z roztoků. 
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Elementární obsah prvků ve vzorcích ořešáku královského (Juglans regia) a obsah 

hlavních makroelementů byl stanoven v laboratořích Institutu Geologického inženýrství, 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.  

Reaktivní skupiny ve vzorcích sorbentu významné pro vazbu kovů byly stanoveny 

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

skořápky vzorku ořešáku královského byla skenována laserovým, skenovacím, 

konfokálním mikroskopem Olympus OLS 3000 v laboratořích Institutu environmentálního 

inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.  

Obsah šestimocného chromu ve vzorcích sorbentu po procesu biosorpce byly 

analyzovány spektrofotometrickou metodou dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost 

vod - Stanovení chromu (VI) - Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem. Analýza 

byla provedena na přístroji AQUAMATE (fa Thermo Electron Corporation, USA), 

v laboratoři Institutu Environmentálního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity v Ostravě. 

4.2.1 Metodika modelování kinetiky adsorpce 

Pro modelování kinetiky adsorpce bylo nutné připravit modelové roztoky 

šestimocného chromu. Roztok kovu by měl být připraven v nejvyšší možné koncentraci, 

kterou je sorbent schopný sorbovat. Vzhledem k tomu, že průměrná koncentrace celkového 

chromu v průmyslových odpadních vodách se pohybuje v desítkách mg/l, zvolila jsem pro 

studium kinetiky maximální vstupní koncentraci modelového roztoku šestimocného chromu 

100 mg/l, obdobně jako v práci Horákové a Wolfové. Modelový roztok jsem připravila ze 

standardu K2Cr2O7 (fa PENTA, Česká republika). Modelový roztok šestimocného chromu 

jsem vždy připravovala v den užití.  

K 1 g mechanicky, tepelně a chemicky upraveného vzorku sorbentu skořápek 

ořešáku královského jsem přidala 50 ml modelového roztoku šestimocného chromu 

o koncentraci 100 mg/l. Modelové roztoky Cr
+VI

 se vzorkem sorbentu jsem třepávala na 

třepačce typu GFL 3015, (fa GFL, Německo) při 150 ot./min., aby byly zaručeny co 

nejideálnější podmínky pro sorpci. Ve stanovených časových intervalech 0, 30, 60, 180, 

300, 420, 540, 720 a 1 440 min. byla sorpce ukončena a vzorky zfiltrovány přes filtrační 

papír. Podmínky pro modelování kinetiky adsorpce jsem opět zvolila na základě prací 
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Horákové (in Horáková, 2009) a Wolfové (in Wolfová, 2008). Vstupní koncentrace (ci) 

byly ověřeny analýzou modelových roztoků Cr
+VI

. Vstupní (ci) i rovnovážné koncentrace 

(cf) byly analyzovány spektrofotometrickou metodou. Všechna měření jsem pro zachování 

reprodukovatelnosti výsledku prováděla ve třech shodných analýzách. Všechny uváděné 

hodnoty modelování kinetiky adsorpce jsou tedy střední hodnotou průměru.  

4.2.2 Metodika modelování adsorpčních izoterem 

Pro modelování adsorpčních izoterem šestimocného chromu jsem si připravila 

modelové roztoky o koncentraci Cr
+VI

 20 mg/l, 40 mg/l, 60 mg/l, 80 mg/l, 100 mg/l. K 1 g 

mechanicky, tepelně a chemicky upraveného vzorku sorbentu jsem přidala 50 ml 

modelového roztoku Cr
+VI

 o dané koncentraci a protřepávala opět na třepačce při otáčkách 

150 ot./min. do ustálení rovnováhy zjištěné na základě studia kinetiky. Podmínky pro 

modelování adsorpčních izoterem jsem opět zvolila na základě prací Horákové 

(in Horáková, 2009) a Wolfové (in Wolfová, 2008). Po celou dobu sorpce jsem 

kontrolovala teplotu při vlastní sorpci. Maximální změna teploty během sorpčního procesu 

byla 25±0,1 °C. V čase dosažení adsorpční rovnováhy zjištěné na základě studia kinetiky, 

tj. 12 hod., jsem sorpci ukončila a vzorky se sorbentem zfiltrovala. Vstupní koncentrace 

(ci) byly určeny analýzou modelových roztoků Cr
+VI

.  

Z naměřených hodnot jsem vypočítala adsorpci kovů dle následujícího vztahu:  

 

 

kde je: 

q adsorpce kovu (mg/g);  

V objem roztoku nosného kovu se sorbentem (l);  

ci počáteční koncentrace kovu v roztoku (mg/l);  

cf rovnovážná (zbytková) koncentrace kovu v roztoku (mg/l);  

S množství upraveného sorbentu přidaného do roztoku (g). 

Všechna měření jsem prováděla ve třech stejných analýzách pro zachování 

reprodukovatelnosti výsledku. Všechny uváděné hodnoty jsou tedy střední hodnotou průměru.  

 

S
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q
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K vyhodnocení adsorpce šestimocného chromu z modelových roztoků jsem použila 

Langmuirův model prvního a druhého druhu v linearizované formě a Freundlichův model. 

Pomocí lineární regrese programu MS Excel jsem vypočítala konstanty qmax a b pro 

Langmuirův model a k a n pro Freundlichův model. Poté jsem vyhodnotila, který z modelů 

se lépe hodí pro popis experimentálně získaných dat. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Chemické složení biosorbentu a také rychlost a rovnováhu adsorpce šestimocného 

chromu jsem studovala a hodnotila pro jednotlivé vzorky daného sorbentu. V následujících 

kapitolách jsou diskutovány zjištěné dílčí výsledky. 

5.1 Hodnocení chemického sloţení biosorbentu 

Elementární obsah prvků v biosorbentu byl stanoven ve vstupních vzorcích před 

chemickou úpravou a je znázorněn v Tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Elementární obsah prvků ve skořápce ořešáku královského (Juglans regia). 

Prvek  Obsah (%) 

uhlík 51,2 

vodík 5,8 

popel (minerální sloučeniny) 0,9 

draslík 0,51 

fosfor 0,34 

hořčík 0,22 

síra 0,14 

vápník 0,12 

dusík 0,1 

Organickou složku skořápky ořešáku královského (Juglans regia) tvoří tři základní 

látky, a to celulosa (40,5 %), hemicelulosa (23,8 %) a lignin (20,3 %).  

Funkční skupiny v biopolymerech buněčné stěny představují přirozené ligandy 

o různé afinitě k iontům kovů. Většina funkčních skupin má v infračerveném spektru 

charakteristické pásy na jejichž základě lze získat z infračerveného spektra informace 

o struktuře materiálu. Všechny vzorky ořešáku královského (Juglans regia) vykazovaly 

skoro identický průběh FT-IR spektra. FT-IR spektrum vzorku ořešáku královského 

(Juglans regia) znázorňuje Obrázek č. 6. 
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Obrázek 6: FT-IR spektrum vzorku ořešáku královského (Juglans regia). 

Absorpční pásy mající vrcholy v intervalu 4 000-1 500 cm
-1

 jsou vhodné pro 

identifikaci funkčních skupin. Při nejvyšších vlnočtech (4 000-2 500 cm
-1

) se projevují 

charakteristické frekvence valenčních vibrací vazeb C–H, N–H, O–H, na nichž se podílí 

velmi lehký atom vodíku. Charakteristické frekvence valenčních vibrací trojných vazeb se 

projevují při vyšších vlnočtech (2 500-1 900 cm
-1

) než charakteristické frekvence valenčních 

vibrací dvojných vazeb (1 900-1 500 cm
-1

). V oblasti pod 1 500 cm
-1

 se projevují valenční 

vibrace těžších atomů a také vibrace deformační, které se vyznačují nižšími silovými 

konstantami než valenční vibrace celého zbytku molekuly. Oblast infračerveného spektra 

s vlnočty nižšími než 1 500 cm
-1

 je díky této skutečnosti velmi bohatá na absorpční pásy 

a prakticky nelze nalézt dvě různé molekuly poskytující shodné infračervené spektrum v této 

oblasti. Pásy v oblasti 1 500-400 cm
-1

 jsou nazývané oblastí „otisku palce“ (fingerprint 

region). V této oblasti lze většinou přiřadit určitým atomovým skupinám pouze zvláště 

intenzivní pásy (Červinka a kol., 1991; McMurry, 2007). 
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V infračerveném spektru, znázorněném na Obrázku č. 6, je patrný široký pás 

v oblasti 3 050-3 600 cm
-1

 s maximem 3 400 cm
-1

. Tuto oblast spektra jsem přiřadila O−H 

skupině (alkoholy). Alkoholy mají charakteristickou absorpci valenční vibrace vazby O−H 

v oblasti 3 400-3 650 cm
-1

. Přesná poloha tohoto absorpčního pásu závisí na rozsahu 

vytvořených vodíkových vazeb v molekule. Alkoholy vázané vodíkovými vazbami mají 

širší absorpční pás v oblasti 3 300-3 400 cm
-1

, zatímco neasociované alkoholy mají 

poměrně ostrý absorpční pás kolem 3 600 cm
-1

. Alkoholy mají rovněž patrný intenzivní 

absorpční pás valenční vibrace vazby C−O v blízkosti 1 050 cm
-1 

(McMurry, 2007). 

Primární a sekundární aminy se také absorbují v oblasti 3 300-3 500 cm
-1

, avšak 

absorpční pásy aminů jsou obecně ostřejší a méně intenzivní než pásy hydroxylových 

skupin. U primárních aminů je to dvojice pásů při 3 350 cm
-1

 a 3 450 cm
-1

, u sekundárních 

aminů je to jeden pás při 3 350 cm
-1

. Popis infračervených spekter aminů tedy ukazuje, že 

se ve spektru vzorku ořešáku královského (Juglans regia) nevyskytují (McMurry, 2007; 

Janeczková, Klouda, 2001). 

K absorpci O−H vazby fenolů dochází při 3 500 cm
-1
. Vedle těchto charakteristických 

pásů se navíc vyskytují absorpční pásy aromatického kruhu fenolů při 1 500 a 1 600 cm
-1
. 

Pás valenční vibrace vazby C≡C v alkynech by měl být v oblasti 2 100 až 2 260 cm
-1

, 

kde alkyny mají intenzivní pás pro trojnou vazbu uvnitř řetězce. Alkyny s koncovou 

(terminální) trojnou vazbou by měly mít charakteristický ostrý a intenzivní pás valenční 

vibrace ≡C−H při 3 300 cm
-1

 (Červinka a kol., 1991; McMurry, 2007;). Na základě 

infračerveného spektra ořešáku královského (Juglans regia) lze konstatovat, že se ve vzorku 

ořešáku se nenachází trojná vazba uvnitř řetězce alkynů ani koncová trojná vazba alkynů. 

Alkeny mají několik charakteristických valenčních vibrací. Vinylová vazba =C−H 

absorbuje v oblasti 3 020 až 3 100 cm
-1

. Velmi slabý a často málo zřetelný absorpční pás 

vazby C=C bývá kolem 1 650 cm
-1

. Popis infračervených spekter alkenů ukazuje, že se ve 

spektru vzorku ořešáku královského (Juglans regia) nevyskytuje absorpce vazby C=C.  

Aromatické sloučeniny mají slabý pás valenční vibrace C−H při 3 030 cm
-1

, dále 

řadu slabých pásů v oblasti 1 660 cm
-1

  a 2 000 cm
-1

 a řadu pásů střední intenzity v oblasti 

1 450-1 600 cm
-1

. Tyto pásy jsou způsobeny složitými vibračními pohyby aromatického 

kruhu. V infračerveném spektru vzorku ořešáku královského (Juglans regia) lze vidět řadu 
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pásů střední intenzity v oblasti 1 450 až 1 600 cm
-1

, což prokazuje přítomnost aromatických 

sloučenin v ořešáku královském (Juglans regia) (Červinka a kol., 1991; McMurry, 2007). 

V alkanech nejsou přítomné žádné funkční skupiny a všechny absorpce jsou způsobeny 

vibracemi vazeb C−H a C−C. Infračervená spektra alkanů tedy nemají velkou informační 

hodnotu. Vazby C−H v alkanech se projevují jako intenzivní absorpční pásy mezi 2 850 

a 2 960 cm
-1

. Jednoduchým vazbám C−C odpovídá více pásů v oblasti 800-1 300 cm
-1
. Jelikož 

většina organických sloučenin obsahuje z velké části nasycený uhlovodíkový skelet, 

nachází se tyto charakteristické pásy ve spektrech téměř všech organických sloučenin 

(Červinka a kol., 1991; McMurry, 2007). Také v infračervených spektrech ořešáku 

královského (Juglans regia) je zjevný tento charakteristický pás valenčních vibrací vazeb 

C−H při 2 800-3 000 cm
-1

, kde se nacházejí absorpční pásy C−H ve sloučeninách methylu 

a methylenové skupině ve struktuře ligninu.  

Ostrý intenzivní pás karbonylové skupiny se nachází v oblasti 1 670-1 780 cm
-1

. 

Stanovením přesné polohy absorpčního pásu v této oblasti lze určit i typ karbonylové 

skupiny - aldehyd, keton, ester apod. Nasycené aldehydy mají absorpci karbonylové 

skupiny v blízkosti 1 730 cm
-1

. Konjugace karbonylové skupiny s dvojnou vazbou nebo 

aromatickým kruhem se však posouvá cca o 25 cm
-1

 do blízkosti 1 705 cm
-1

. Nasycené 

alifatické ketony a cyklohexanony absorbují kolem 1 715 cm
-1

. Konjugace s dvojnou 

vazbou nebo aromatickým kruhem polohu absorpce opět posouvá k nižším hodnotám 

cca o 30 cm
-1

 mezi 1 685-1 690 cm
-1

. Pro různé aldehydy nebo ketony stejného typu jsou 

dány hodnoty s intenzivní absorpcí při 1730 cm
-1

  pro aldehyd a s absorpcí 1 750 cm
-1

 pro 

cyklopentanon (keton). V infračerveném spektru se v oblasti 1 730-1 760 cm
-1

 nachází 

ostrý pás s maximem v 1 750 cm
-1

, který odpovídá ketonu (cyklopentanon). Nasycené 

estery absorbují při 1 735 cm
-1

 a esterové skupiny vázané na aromatické jádro nebo 

dvojnou vazbu při 1 715 cm
-1 

(Janeczková, Klouda, 2001; McMurry, 2007;). Absence 

tohoto absorpčního pásu tedy dokazuje nepřítomnost esterových skupin ve struktuře 

ořešáku královského.  

5.2 Hodnocení kinetiky adsorpce šestimocného chromu z modelových 

roztoků 

Ze studia kinetiky adsorpce Cr
+VI

 v závislosti na způsobu fyzikální a chemické 

úpravy vzorků skořápek ořešáku královského (Juglans regia) vyplývá, že k ustanovení 
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adsorpční rovnováhy dochází u všech vzorků po 12 hod. K maximální sorpci dojde 

u jednotlivých vzorků v různých časových intervalech. Závislost obsahu šestimocného 

chromu na době expozice při různých koncentracích NaOH a HCl je zobrazena na 

Obrázcích č. 7-12. Pro přehlednost jsem znázornění jednotlivých závislostí rozdělila dle 

druhu a koncentrace aktivačního činidla. 

Ze vzorků aktivovaných 0,1 mol/l NaOH vykazovaly nejvyšší sorpční kapacitu 

pro šestimocný chrom vzorky s dobou aktivace 15 a 30 min. o zrnitosti 3-4 mm 

(NaOH/3-4/0,1/15; NaOH/3-4/0,1/30) a to 1,38 mg/g. Nepatrně nižší sorpční kapacitu 

(1,34 mg/g) jsem zaznamenala u vzorku s dobou aktivace 5 min. o zrnitosti 3-4 mm 

(NaOH/3-4/0,1/5), což má význam z hlediska úspory času. Nejnižší sorpční kapacitu 

(0,83 mg/g) naopak vykazoval vzorek s dobou aktivace 45 min. o zrnitosti 4-5mm 

(NaOH/4-5/0,1/45), což dokazuje nevhodnost vyšší zrnitosti. (viz Obrázek č. 7). 
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Obrázek 7: Závislost obsahu Cr

+VI
 na době expozice. 

Vysvětlivky:  
označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba aktivace;  

q - adsorpční kapacita (mg/g), t - čas (hod) 

Při aktivaci sorbentu NaOH o koncentraci 1 mol/l byl nejefektivnější vzorek s dobou 

aktivace 30 min. a o zrnitosti 3-4 mm (NaOH/3-4/1/30) a to 1,37 mg/g. Nejnižší sorpční 

kapacitu (1,02 mg/g) vykazoval vzorek s dobou aktivace 15 min. a o zrnitosti 4-5 mm 

(NaOH/4-5/1/15), což opět potvrzuje nevhodnost vyšší zrnitosti (Obrázek č. 8).  
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Obrázek 8: Závislost obsahu Cr+VI na době expozice. 

Vysvětlivky:  
označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba aktivace;  

q - adsorpční kapacita (mg/g), t - čas (hod) 

Z Obrázku č. 9 je patrné, že ze vzorků aktivovaných 2 mol/l NaOH byl nejefektivnější 

vzorek sorbentu s dobou aktivace 5 min. a o zrnitosti 3-4 mm (NaOH/3-4/2/5) (1,34 mg/g). 

Celkově však vyšší koncentrace aktivačního činidla nevykazovala vyšší účinnost sorpce. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

t (hod)

q
 

NaOH/3-4/2/5 NaOH/3-4/2/15 NaOH/3-4/2/30 NaOH/3-4/2/45

NaOH/4-5/2/5 NaOH/4-5/2/15 NaOH/4-5/2/30 NaOH/4-5/2/45

 
Obrázek 9: Závislost obsahu Cr+VI na době expozice. 

Vysvětlivky:  
označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba aktivace;  
q - adsorpční kapacita (mg/g), t - čas (hod) 
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Účinnost sorpce při aktivaci sorbentu hydroxidem sodným je tedy celkově nízká 

a koncentrace NaOH, doba aktivace či zrnitost neměly výrazný vliv na velikost úbytku 

šestimocného chromu z vodného roztoku.  

Podobnou účinnost vykazovaly také vzorky aktivované kyselinou chlorovodíkovou. 

Ze vzorků aktivovaných 0,1 mol/l HCl měl nejvyšší sorpční kapacitu šestimocného 

chromu vzorek sorbentu s dobou aktivace 45 min. a o zrnitosti 3-4 mm (HCl/3-4/0,1/45) 

a to 1,46 mg/g. Nejnižší adsorpční kapacitu naopak vykazoval vzorek s dobou aktivace 

5 min. o zrnitosti 3-4 mm (HCl/3-4/0,1/5) a to 1,05 mg/g (Obrázek č. 10). Lze tedy 

konstatovat že při použití nižší koncentrace HCl je nutná delší doba aktivace sorbentu. 
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Obrázek 10: Závislost obsahu Cr+VI na době expozice. 

Vysvětlivky:  
označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba aktivace;  

q - adsorpční kapacita (mg/g), t - čas (hod) 

Ze vzorků aktivovaných 1 mol/l HCl jsem zaznamenala nejvyšší sorpční kapacitu 

(1,44 mg/g) pro šestimocný chrom u vzorku s dobou aktivace 5 min. o zrnitosti 3-4 mm 

(HCl/3-4/1/5). Nejnižší sorpční kapacitu naopak měl vzorek s dobou aktivace 45 min. 

o zrnitosti 3-4 mm (HCl/3-4/1/45) a to 1,04 mg/g (Obrázek č. 11). Lze tedy předpokládat, 

že zvýšením koncentrace HCl lze dosáhnout snížení doby aktivace sorbentu při stejné 

účinnosti sorpce. 
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Obrázek 11: Závislost obsahu Cr

+VI 
na době expozice. 

Vysvětlivky:  
označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba aktivace;  

q - adsorpční kapacita (mg/g), t - čas (hod) 

Ze vzorků aktivovaných 2 mol/l HCl měl nejvyšší sorpční kapacitu (1,27 mg/g) 

vzorek s dobou aktivace 30 min. a o zrnitosti 3-4 mm (HCl/3-4/2/30). Tato koncentrace se 

tedy již jeví jako méně vhodná. Nejnižší sorpční kapacitu jsem zaznamenala u vzorků 

s dobou aktivace 5 resp. 15 min. a o zrnitosti 4-5 mm a to 0,96 mg/g resp. 0,97 mg/g 

(Obrázek č. 12), což opět dokazuje nevhodnost vyšší zrnitosti sorbentu pro biosorpci. 
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Obrázek 12: Závislost obsahu Cr+VI na době expozice. 

Vysvětlivky:  
označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba aktivace;  

q - adsorpční kapacita (mg/g), t - čas (hod) 
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Adsorpce šestimocného chromu jednotlivými vzorky sorbentu po ustanovení 

adsorpční rovnováhy jsou uvedeny v následující Tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Adsorpce Cr+VI sorbentem ořešákem královským (Juglans regia) po ustanovení rovnováhy. 

Vzorek q (mg/g) Vzorek q (mg/g) 

NaOH/3-4/0,1/5 1,34 HCl/3-4/0,1/5 1,05 
NaOH/3-4/0,1/15 1,38 HCl/3-4/0,1/15 1,20 

NaOH/3-4/0,1/30 1,38 HCl/3-4/0,1/30 1,23 

NaOH/3-4/0,1/45 1,17 HCl/3-4/0,1/45 1,46 
NaOH/4-5/0,1/5 1,36 HCl/4-5/0,1/5 1,38 

NaOH/4-5/0,1/15 1,24 HCl/4-5/0,1/15 1,31 

NaOH/4-5/0,1/30 0,95 HCl/4-5/0,1/30 1,20 

NaOH/4-5/0,1/45 0,83 HCl/4-5/0,1/45 1,21 
NaOH/3-4/1/5 1,28 HCl/3-4/1/5 1,44 

NaOH/3-4/1/15 1,08 HCl/3-4/1/15 1,42 

NaOH/3-4/1/30 1,37 HCl/3-4/130 1,13 
NaOH/3-4/1/45 1,06 HCl/3-4/1/45 1,04 

NaOH/4-5/1/5 1,25 HCl/4-5/1/5 1,33 

NaOH/4-5/1/15 1,02 HCl/4-5/1/15 1,32 
NaOH/4-5/130 1,04 HCl/4-5/130 1,16 

NaOH/4-5/1/45 1,04 HCl/4-5/1/45 1,29 

NaOH/3-4/2/5 1,34 HCl/3-4/2/5 1,17 

NaOH/3-4/2/15 0,88 HCl/3-4/2/15 1,06 
NaOH/3-4/2/30 1,25 HCl/3-4/2/30 1,27 

NaOH/3-4/2/45 1,25 HCl/3-4/2/45 1,17 

NaOH/4-5/2/5 1,05 HCl/4-5/2/5 0,96 
NaOH/4-5/2/15 1,21 HCl/4-5/2/15 0,97 

NaOH/4-5/2/30 0,94 HCl/4-5/2/30 1,20 

NaOH/4-5/2/45 1,15 HCl/4-5/2/45 1,24 
Redest./3-4  1,02 Redest./4-5  0,48 
Vysvětlivky:  označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla 

(mol/l)/doba aktivace; q - adsorpční kapacita (mg/g);  

Důležitost chemické aktivace biosorbentu znázorňuje Obrázek č. 13, kde jsem 

srovnala nejlepší vzorky aktivované NaOH, HCl a k porovnání také vzorky aktivované 

redestilovanou vodou. Jak je z tohoto obrázku patrné, vzorky sorbentu aktivované 

redestilovanou vodou vykazovaly dle předpokladu výrazně nižší sorpční kapacitu než 

vzorky chemicky upraveného biosorbentu. Ověřila jsem tím skutečnost, že chemická 

aktivace zlepšuje biosorpční schopnost sorbentu. Z obrázku je také patrné jak vyšší zrnitost 

sorbentu snižuje účinnost procesu biosorpce. 
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Obrázek 13: Hodnocení chemicky aktivovaných vzorků s nejvyšší adsorpční kapacitou v porovnání se 

vzorky aktivovanými redestilovanou vodou. 

Vysvětlivky:  

označení vzorku: aktivační činidlo/zrnitost (mm)/koncentrace aktivačního činidla (mol/l)/doba aktivace;  

q - adsorpční kapacita (mg/g), t - čas (hod.) 

Celkově nejvyšší účinnost procesu biosorpce šestimocného chromu jsem zaznamenala 

u sorbentu aktivovaného 0,1mol/l HCl s dobou aktivace 45 min. o zrnitosti 3-4 mm  

(HCl/3-4/0,1/45). Absorpční kapacita tohoto vzorku byla 1,46 mg/g. Velmi podobný průběh 

měla křivka odpovídající vzorku sorbentu aktivovaného 1 mol/l HCl s dobou aktivace 5 min. 

o zrnitosti 3-4 mm (HCl/3-4/1/5). Lze tedy usuzovat, že zvýšením koncentrace aktivačního 

činidla je možné snížit dobu aktivace sorbentu. Nejnižší sorpční kapacitu naopak vykazoval 

vzorek sorbentu aktivovaný redestilovanou vodou o zrnitosti 4-5 mm. Lze tedy konstatovat, že 

vzorky biosorbentu aktivované HCl vykazují větší účinnost pro odstranění šestimocného 

chromu než vzorky biosorbentu aktivovaného NaOH a redestilovanou vodou. Dále lze 

z výsledku sorpčních kapacit jednotlivých vzorků konstatovat, že vzorky o zrnitosti 3-4 mm 

vykazovaly lepší účinnost než vzorky o zrnitosti 4-5 mm. Lze tedy předpokládat, že se 

snížením zrnitosti sorbentu se účinnost biosorpce ještě zvýší. Křivky obou nejúčinnějších 

vzorků sorbentů však nejsou o mnoho strmější a celkově tento sorbent při stanovených 

podmínkách nevykazuje vysokou účinnost pro odstranění šestimocného chromu z modelového 

roztoku při zachování stanovených podmínek. 
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5.3 Hodnocení adsorpční izotermy pro šestimocný chrom 

Pomocí studia rovnováhy mezi pevnou fází (sorbent) a kapalnou fází (modelový roztok 

kovu) lze získat nejvíce informací o účinnosti daného procesu adsorpce. Jelikož nejvyšší 

adsorpční kapacita vyšla u vzorků aktivovaných HCl, pokračovala jsem dále ve studiu 

modelování adsorpčních izoterem pouze se vzorky aktivovanými tímto aktivačním činidlem. 

K hodnocení adsorpce šestimocného chromu z modelových roztoků danými vzorky 

ořešáku královského (Juglans regia) aktivovaného jednotlivě všemi uvedenými koncentracemi 

HCl (tj. 0,1 mol/l, 1 mol/l, 2 mol/l) jsem použila Langmuirovu izotermu druhého druhu 

v linearizované formě.  

Ze vzorků aktivovaných 0,1 mol/l HCl vykazoval nejvyšší sorpční kapacitu pro 

šestimocný chrom vzorek sorbentu s dobou aktivace 5 min. o zrnitosti 3-4mm (HCl/3-4/0,1/5) 

a to 0,987 mg/g, což je naprosto mizivá účinnost. Velmi podobný průběh křivky a hodnotu 

sorpční kapacity jsem zaznamenala u vzorku sorbentu s dobou aktivace 15 min. o zrnitosti 

3-4 mm (HCl/3-4/0,1/15). Nejnižší sorpční kapacitu měl vzorek sorbentu s dobou aktivace 

5 min o zrnitosti 4-5 mm (HCl/4-5/0,1/5). Sorpční kapacita tohoto vzorku byla 0,601 mg/g 

(Obrázek č. 14), což potvrzuje výsledky studia kinetiky adsorpce o nevhodnosti vyšší 

zrnitosti sorbentu. 
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Obrázek 14: Adsorpční izotermy pro Cr+VI v závislosti na aktivaci biosorbentu 0,01 mol/l HCl. 

Vysvětlivky:  

q - adsorpční kapacita; cf – rovnovážná koncentrace šestimocného chromu v modelovém roztoku 
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Ze vzorků aktivovaných 1 mol/l HCl měl nejvyšší sorpční kapacitu (1,253 mg/g) 

pro šestimocný chrom vzorek sorbentu s dobou aktivace 5 minut a zrnitosti 3-4 mm 

(HCl/3-4/1/5), což byla zároveň celkově nejvyšší možná sorpční kapacita. Naopak nejnižší 

sorpční kapacitu (0,712 mg/g) vykazoval vzorek sorbentu s dobou aktivace 5 min. 

o zrnitosti 4-5 mm (HCl/4-5/1/5) (Obrázek č. 15). Tento výsledek zároveň potvrzuje 

závěry studia kinetiky biosorpce. 
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Obrázek 15: Adsorpční izotermy pro Cr+VI v závislosti na aktivaci biosorbentu 1 mol/l HCl. 

Vysvětlivky: 

q – adsorpční kapacita; cf – rovnovážná koncentrace chromu v modelovém roztoku 

Ze vzorků aktivovaných 2 mol/l HCl vykazoval nejvyšší sorpční kapacitu 

šestimocného chromu vzorek sorbentu s dobou aktivace 30 min. o zrnitosti 3-4 mm 

(HCl/3-4/2/30) a to 1,072 mg/g. Vzorky aktivované 2 mol/l HCl o zrnitosti 4-5 mm měly 

celkově nejnižší sorpční kapacity ze všech studovaných vzorků za daných podmínek 

(0,336-0,398 mg/g). Vůbec nejnižší sorpční kapacitu měl vzorek s dobou aktivace 5 min. 

(0,336 mg/g). Lze tedy konstatovat, že tato koncentrace HCl se jeví jako nejméně vhodná. 

(Obrázek č. 16). 
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Obrázek 16: Adsorpční izotermy pro Cr+VI v závislosti na aktivaci biosorbentu 2 mol/l HCl. 

Vysvětlivky: 

q - adsorpční kapacita; cf - rovnovážná koncentrace chromu v modelovém roztoku 

Na základě zjištěných skutečností tedy mohu konstatovat, že při modelování izoterem 

šestimocného chromu se 1 mol/l HCl jeví jako nejúčinnější aktivační činidlo a naopak 

2 mol/l HCl jako nejméně účinné aktivační činidlo. Celkově měl nejvyšší sorpční kapacitu 

pro šestimocný chrom vzorek ořešáku královského aktivovaný 1 mol/l HCl s dobou aktivace 

5 min. o zrnitosti 3-4 mm (HCl/3-4/1/5), přičemž maximální vypočtená teoretická hodnota 

adsorpce činila 1,253 mg/g. Nejnižší sorpční kapacitu (0,336 mg/g) vykazoval vzorek 

sorbentu aktivovaný 2 mol/l HCl s dobou aktivace 5 min. o zrnitosti 4-5 mm. Hodnoty 

adsorpční kapacity šestimocného chromu sorbentem aktivovaným HCl se pohybovaly 

v rozmezí hodnot 0,336-1,253 mg/g (viz Tabulka č. 9), což dokazuje naprosto minimální 

účinnost procesu biosorpce. Z hlediska zrnitosti byly také při modelování izoterem 

úspěšnější vzorky zrnitostní třídy 3-4 mm. Lze tedy konstatovat, že snížením zrnitosti se 

dosáhne vyšší účinnosti procesu biosorpce a že tento parametr má výrazný vliv na daný 

proces. Tyto výsledky souhlasí i se závěry studia kinetiky. 

V Tabulce č. 9 jsou uvedeny jednotlivé izotermní parametry biosorpce šestimocného 

chromu plodem ořešáku královského (Juglans regia). Je zde vyjádřena hodnota maximální 

adsorpční kapacity chromu a Langmuirovy konstanty jsou vyjádřeny hodnotami lineárního 

koeficientu korelace (r). Za statisticky významnou hodnotu koeficientu korelace je obecně 

považována hodnota 0,999.  
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Tabulka 9: Parametry izotermy biosorpce Cr+VI plodem ořešáku královského (Juglans regia). 

Popis vzorku 
qmax 

mg/g 

b 

l/mg 
r 

HCl/3-4/0,1/5 0,987 0,012 0,9803 

HCl/3-4/0,1/15 0,949 0,014 0,9511 

HCl/3-4/0,1/30 0,887 0,013 0,9536 

HCl/3-4/0,1/45 0,907 0,015 0,9968 

HCl/4-5/0,1/5 0,601 0,008 0,9307 

HCl/4-5/0,1/15 0,787 0,012 0,9966 

HCl/4-5/0,1/30 0,883 0,015 0,9912 

HCl/4-5/0,1/45 0,800 0,011 0,9836 

HCl/3-4/1/5 1,253 0,010 0,9987 

HCl/3-4/1/15 1,029 0,014 0,9943 

HCl/3-4/130 1,085 0,025 0,9585 

HCl/3-4/1/45 1,099 0,014 0,9936 

HCl/4-5/1/5 0,712 0,009 0,9980 

HCl/4-5/1/15 0,929 0,011 0,9981 

HCl/4-5/130 0,980 0,011 0,9788 

HCl/4-5/1/45 0,820 0,012 0,9979 

HCl/3-4/2/5 1,027 0,014 0,9832 

HCl/3-4/2/15 1,020 0,015 0,9968 

HCl/3-4/2/30 1,072 0,01 0,9956 

HCl/3-4/2/45 0,989 0,029 0,9654 

HCl/4-5/2/5 0,336 0,014 0,9593 

HCl/4-5/2/15 0,398 0,008 0,9462 

HCl/4-5/2/30 0,342 0,012 0,9792 

HCl/4-5/2/45 0,396 0,010 0,9966 

Vysvětlivky: 
qmax – maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek v mg/g; b - Langmuirova konstanta; 

r – lineární koeficient kolerace, barevně označen nejvhodnější vzorek  

Nejvhodnější, co do míry relevance k modelům Langmuirových izoterem, je model pro 

vzorek sorbentu ořešáku královského o zrnitosti 3-4 mm, aktivovaný 1 mol/l HCl s dobou 

aktivace 5 minut (HCl/3-4/1/5), kdy je relevance 0,9987, což souhlasí i se závěry studie 

adsorpčních izoterem šestimocného chromu. 
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem studovala skořápky plodu ořešáku královského (Juglans 

regia) jako potenciálního biosorbentu pro odstraňování šestimocného chromu z vodných 

roztoků. Na základě studia některých sorpčních vlastností jsem se snažila posoudit jeho 

možné využití například při čištění odpadních vod znečištěných těžkými kovy, doplnit 

informace o možnostech využití skořápek ořešáku královského jako biosorbentu vhodného 

k biosorpci a přispět tak k nalezení vhodného průmyslově snadno využitelného účinného 

biologického materiálu s širokým spektrem působnosti pro záchyt těžkých kovů.  

Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Ve struktuře ořešáku královského (Juglans regia) se vyskytují reaktivní skupiny 

(alkoholy, aromáty, ketony, alkany), které se mohou zúčastnit vazby kovů. K odstranění 

kovů z vodných roztoků by tedy mohlo docházet prostřednictvím tvorby komplexů na 

povrchu buňky po interakci kovu s reaktivními skupinami ve struktuře buněčné stěny, 

která bývá spojena s fyzikální adsorpcí. 

Aplikace a ověření podmínek aktivace biosorbentu stanovené v pracích Wolfové 

a Horákové pro šestimocný chrom 

Na základě zjištěných výsledků mohu konstatovat, že pro studium kinetiky 

šestimocného chromu není vhodná vstupní koncentrace modelového roztoku šestimocného 

chromu 100 mg/l. Zbytkový obsah šestimocného chromu ve vodném roztoku byl příliš 

vysoký. Navrhuji ověřit možnou vhodnost nižších vstupních koncentrací modelového 

roztoku šestimocného chromu. 

Studium rychlosti (kinetiky) adsorpce šestimocného chromu  

Za stanovených podmínek došlo k ustavení adsorpční rovnováhy u šestimocného 

chromu pro všechny vzorky ořešáku královského (Juglans regia) po dvanácti hodinách. 

Ze studia kinetiky adsorpce jednotlivých kovů v závislosti na způsobu chemické úpravy 

sorbentu vyplývá, že při adsorpci šestimocného chromu měly nejvyšší úbytky 

šestimocného chromu vzorky biosorbentu aktivované HCl o koncentraci 0,1 mol/l 

(HCl/3-4/0,1/45) a o koncentraci 1mol/l (HCl/3-4/1/5, HCl/3-4/1/15). Hodnoty úbytku 

šestimocného chromu v případě těchto vzorků biosorbentu však nebyly výrazně vyšší než 

úbytky šestimocného chromu u ostatních vzorků biosorbentu, včetně vzorků 
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aktivovaných NaOH. V porovnání se vzorky biosorbentu aktivovanými redestilovanou 

vodou byl rozdíl v hodnotách úbytku šestimocného chromu u chemicky aktivovaných 

vzorků výraznější, avšak účinnost byla minimální. Při adsorpci šestimocného chromu 

jsem také zaznamenala, že koncentrace aktivačního činidla neměla výrazný vliv na 

množství úbytku Cr
+VI

 z vodného roztoku. 

Ze studia úbytku šestimocného chromu je také jednoznačné, že zrnitostní třída 

3-4 mm je vhodnější než zrnitostní třída 4-5 mm. Lze tedy konstatovat, že nižší 

zrnitostní třída je obecně vhodnější. Navrhuji experimentálně ověřit účinnost biosorpce 

při použití daného biosorbentu nižší zrnitostní třídy, než zde byla použita. 

Studium sorpční kapacity (rovnováhy) adsorpce šestimocného chromu 

Na základě studia adsorpční kapacity Cr
+VI

 lze konstatovat, že skořápky ořešáku 

královského (Juglans regia) nejsou za daných podmínek vhodným biosorbentem pro 

šestimocný chrom. Při srovnání biosorpce kadmia a olova studovaných v pracích Wolfové 

a Horákové je zřejmé, že ořešák královský je za daných podmínek biosorpce rozhodně 

účinnější pro odstranění olova z vodných roztoků, což vyplývá i ze studia kinetiky všech 

kovů. Adsorpční kapacity šestimocného chromu za studovaných podmínek u všech vzorků 

biosorbentu nedosahovaly hodnot olova.  

Při porovnání aktivačních činidel, které byly použity pro aktivaci reaktivních míst 

ve struktuře buněčné stěny ořešáku královského (Juglans regia) se nejevilo žádné z činidel 

jako výrazně vhodnější. O něco lepší účinnost vykazovaly vzorky aktivované 1 mol/l HCl.  

I zde jsem však zaznamenala, že pro biosorpci šestimocného chromu vzorkem ořešáku 

královského (Juglans regia) je vhodnější zrnitost 3-4 mm než zrnitost 4-5 mm. Lze tedy 

předpokládat zvýšení sorpční schopnosti se snížením zrnitosti daného sorbentu.   

Zhodnotit vhodnost použití skořápek ořešáku královského (Juglans regia) pro 

odstraňování obecně těžkých kovů, ale i samotného šestimocného chromu z vodných 

roztoků však za daných podmínek biosorpce plně nelze.  

Vzhledem k tomu, že v rámci řešení diplomové práce jsem dospěla k celé řadě 

problémů, které by bylo vhodné dořešit, chtěla bych se touto problematikou zabývat rovněž 

ve své disertační práci. Chtěla bych na svou diplomovou práci navázat a rozšířit dané 

poznatky o vhodnosti použití skořápek ořešáku královského (Juglans regia) o studium vlivu 

pH, teploty a zrnitosti sorbentu na biosorpci. Dále bych se chtěla zabývat studiem 
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mechanismu biosorpce a možností využití skořápek ořešáku královského (Juglans regia) pro 

biosorpci také směsi kovů a ověřit metodiku v praxi při aplikaci na reálné vzorky.  
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